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I. NOTA INTRODUTÓRIA / ENQUADRAMENTO 

O presente Relatório de Atividades visa dar cumprimento ao estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º e 

no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, obedecendo às orientações difundidas pelo 

Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços (CCAS).  

Conjuga-se, deste modo, com o relatório a demonstração quantitativa e qualitativa dos resultados 

alcançados, em articulação com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da 

Administração Pública (SIADAP), sintetiza a atividade desenvolvida em 2018, e apresenta o nível de 

execução e o grau de cumprimentos dos objetivos definidos. 

O capítulo principal deste relatório incide na Autoavaliação onde são apresentados os resultados alcançados 

no âmbito do QUAR aprovado, bem como o grau concretização dos objectivos previstos para as unidades 

orgânicas da ARS Algarve, apresentando, sempre que se justifique, as causas de incumprimento das ações 

programadas. Segue-se a análise da afetação real e prevista dos recursos humanos e financeiros e uma 

análise qualitativa do desempenho da ARS face aos seus colaboradores internos e utilizadores externos, 

com o intuito de estruturar informação relevante para refletir num futuro próximo. 

A elaboração do presente relatório é o resultado do contributo e da participação activa de todas as unidades 

desta Administração Regional de Saúde. 

1. Caracterização da ARS Algarve I.P. 

 

1.1 Atribuições e Estrutura Organizacional 

Nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de Janeiro, 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; 
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g. Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a execução 

dos necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de 

saúde, supervisionando a sua afetação; 

h. Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de instalações e 

equipamentos; 

i. Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 

recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou 

financiados pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com ou sem fins 

lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e) e f); 

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

acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., e afetar os 

respetivos recursos financeiros; 

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

contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e 

revisão, no âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas referidas nas alíneas e) e 

f); 

l. Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores de 

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

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

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

garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

n. Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos no âmbito 

dos cuidados continuados integrados; 

o. Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

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

dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado; 

q. Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação, modificação 

e fusão de serviços; 

r. 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. 

A ARS Algarve, I.P. estrutura-se hierarquicamente em três Departamentos, três Gabinetes, duas Unidades 

Orgânicas Flexíveis e uma equipa multidisciplinar. 

Para além dos serviços acima identificados, a ARS, Algarve, I.P. integra ainda três Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES). 
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1.2 Orientações Gerais e Especificas 

No desenvolvimento da atividade realizada em 2019, a ARS Algarve, I.P. orientou-se pelas normas e 

princípios que decorrem do respetivo enquadramento legal e que condicionam a sua atividade, 

nomeadamente, as leis orgânicas do Ministério da Saúde e da ARS Algarve, I.P., o Programa do Governo, o 

regime do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da Administração Pública (SIADAP). 

Assumiram particular relevância, como linhas de orientação estratégica, as decorrentes das Grandes Opções 

do Plano para 2019 (GOP), bem como os objetivos estratégicos e específicos traçados nas cartas de missão 

e que traduzem o compromisso assumido por esta Administração Regional de Saúde. 

A atividade foi, igualmente, alinhada com o Plano Nacional de Saúde – Revisão e Extensão 2020 e com as 

―Orientações para elaboração de planos de atividades e quadros de avaliação e responsabilização dos 

serviços do Ministério da Saúde‖, emanadas do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

(SEAS), no quadro dos vetores estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde. 

 

1.3 A Região de Saúde 

Reconhecido internacionalmente como destino de férias, o Algarve é a principal região turística do país, 

contribuindo de forma decisiva para a internacionalização da economia portuguesa. 

A principal porta de entrada de turistas estrangeiros que visitam anualmente o Algarve é o Aeroporto de Faro. 

Assim, o movimento de passageiros no Aeroporto de Faro, atendendo às suas características de 

infraestrutura marcadamente turística, tem um impacto direto nas taxas de ocupação e, por conseguinte, nos 

resultados finais dos empreendimentos turísticos e nas unidades hoteleiras do Algarve. 

Gráfico 1: Movimento de Passageiros (milhões), Aeroporto de Faro  

 

Fonte: AHETA, Balanço Ano Turístico 2018 
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De acordo com os números disponibilizados pela ANA, o movimento total de passageiros (embarcados e 

desembarcados) foi, durante o ano turístico, de 8,69 milhões, correspondendo a menos 42 mil movimentos 

relativamente ao ano anterior (-0,5%). 

Em 2018, verificou-se uma quebra no movimento do aeroporto de Faro, resultante sobretudo da quebra do 

mercado britânico e da estagnação verificada nos mercados alemão, irlandês e francês. 

A taxa de ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve em 2018 foi de 63,4 por cento, 

menos 1,1% do que no ano anterior, mas o volume de negócios subiu 3,8% no mesmo período. 

O Algarve mantém-se como a principal região turística do país, concentrando mais de um terço de todas as 

dormidas realizadas em Portugal. 

As taxas de ocupação registadas em 2018 aproximam-se dos valores verificados em 2007, e refletem a 

primeira descida desde 2010. De acordo com a informação da Associação de Hotéis e Empreendimentos 

Turísticos do Algarve (AHETA), ―O Reino Unido voltou a descer, 6%, depois de em 2017 já ter registado uma 

quebra de 8,5%, uma consequência directa do Brexit e da desvalorização da libra esterlina face ao euro‖, 

avalia a associação. 

Também os mercados irlandês (-8,5%) e holandês (-3,5%) registaram quedas, que foram minoradas pelo 

aumento da procura dos mercados com fraca expressão individual. 

Gráfico 2: Taxa de Ocupação média nos Estabelecimentos Hoteleiros no Algarve e Evolução Anual  

 
Fonte: AHETA, acedido a 14/05/2019 

No Algarve em 2018, as principais subidas verificaram-se nos mercados francês, nacional e canadiano. A 

descida do mercado britânico é responsável quase exclusivamente pela descida total verificada durante o 

ano. 
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Apesar da subida do mercado alemão, os valores registados em 2018, continuam ainda muito abaixo dos 

verificados em 1999. O mercado francês foi, pelo terceiro ano consecutivo, mais importante que o espanhol, 

aproximando-se do peso do mercado irlandês. 

Gráfico 3: Ocupação Cama por nacionalidades 

 

 

Fonte: AHETA, Balanço Ano Turístico 2018 

O aumento da atividade do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, ramo mais relevante na 

estrutura produtiva da região do Algarve, foi determinante para o crescimento real do PIB na região. O 

desempenho deste ramo foi igualmente importante para o crescimento do PIB ocorrido no Norte e Centro, 

regiões onde era o segundo ramo de atividade mais relevante nas respetivas estruturas produtivas. 

Em 2017, Algarve, Alentejo, Madeira e Lisboa foram as regiões que cresceram acima do PIB nacional. Norte, 

Centro e Açores ficaram abaixo. 

Algarve foi a região com maior crescimento económico no ano passado, ao avançar 3,5%, sobretudo devido 

ao crescimento do turismo, segundo dados divulgados o Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a 

evolução económica por região. 

Todas as regiões viram as suas economias crescer e quatro tiveram taxas de variação superiores à média 

nacional. Recorde-se que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,8% no ano passado. Além do Algarve, 

também o Alentejo (3,2%), a Madeira (3,1%) e a Área Metropolitana de Lisboa (3%) apresentaram aumentos 

superiores à média nacional. 

Segundo o INE, o crescimento do PIB do Algarve e da Madeira terá sido "influenciado decisivamente" pela 

actividade do ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, que apresenta "grande relevância" 
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nas estruturas produtivas daquelas regiões, devido ao turismo. O volume da actividade turística cresce 3,8% 

e 4,4%, respectivamente. 

Já em 2016 o Algarve tinha sido a região com maior crescimento económico, ao crescer 4,8%, mais do dobro 

da média nacional desse ano (que ficou nos 1,9%). 

Em 2016, o Algarve foi a região com maior crescimento do PIB em volume. A região do Algarve apresentou o 

maior crescimento real do PIB (2,6%), seguida das regiões Norte, Centro e a Região Autónoma dos Açores 

(com 1,9%; 1,8% e 1,6% respetivamente). 

Tabela 1: Produto Interno Bruto por Região 2015-2016Po 

 

Fonte: INE, I.P., Contas regionais (Base 2011). 

O indicador PIB per capita relaciona o PIB gerado num dado país ou região, com a população residente. A 

tabela seguinte apresenta os índices de disparidade regional do PIB per capita das NUTS, em relação à 

média nacional (Portugal = 100). 

É de salientar que a região do Algarve superou igualmente a média nacional. As restantes NUTS II 

apresentaram índices inferiores à média nacional, em especial o Norte com índice cerca de 15% inferior à 

média do país. 

Tabela 2: Índice de disparidade do PIB per capita 2016 Po (Portugal=100) 

 
Fonte: Fonte: INE, I.P., Contas regionais (Base 2011) 

Po=dados provisórios 

 

Indicadores Demográficos 

A forte concentração populacional registada na faixa litoral; a sazonalidade; o aumento da população 

imigrante, bem como da multiculturalidade e o reforço e diversificação da oferta turística, são aspetos 

específicos da região do Algarve, que merecem especial atenção e que influem no contexto sócio-

demográfico da região. 

Anos Portugal Continente Norte Centro
A. M. 

Lisboa
Alentejo Algarve

R. A. 

Açores

R. A. 

Madeira

2015 1,8 1,7 2,2 2,9 0,3 3,6 3,1 3,0 1,6

2016Po 1,5 1,6 1,9 1,8 1,2 0,5 2,6 1,6 0,9

Norte Centro
A. M. 

Lisboa
Alentejo Algarve

R. A. 

Açores

R. A. 

Madeira

Portugal 100 100 100 100 100 100 100

NUTS II
84,5 87,4 131,7 94,0 105,1 89,2 95,0

Norte Centro
A. M. 

Lisboa
Alentejo Algarve

R. A. 

Açores

R. A. 

Madeira
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Tabela 3: População Residente por Região, 2009-2019 

 
Fonte: INE 

Nos últimos 10 anos (2009-2019) a região do Algarve aumentou cerca de 1% a sua população residente. 

Em 2019, a Região do Algarve tinha uma estrutura populacional envelhecida, registando uma percentagem 

de população jovem (15,0%) e uma percentagem de pessoas idosas (21,6%). 

Gráfico 4: % População residente por grandes grupos etários - 2018 

 
Fonte: INE, Estatisticas Demográficas 2018 

 

Gráfico 5: Índice de Envelhecimento (Nº) por Região 2018 

 

Fonte: INE, Estatisticas Demográficas 2018 

 

2009 2019 Var% (09/19)

Portugal 10 637 713   10 295 909   -3%

Norte 3 745 575   3 575 338   -5%

Centro 2 381 068   2 217 285   -7%

A. M. Lisboa 2 830 867   2 863 272   1%

Alentejo  753 407    704 558   -6%

Algarve  434 023    438 406   1%
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O gráfico seguinte mostra a evolução dos nascimentos por nacionalidade da mãe no período de 2008/2019. 

Gráfico 6: Nados Vivos por Nacionalidade da Mãe 

 
Fonte: Hospitais do Algarve 

De acordo com os dados disponibilizados pelos Hospitais do Algarve (SNS e privado), referentes ao ano de 

2019, nasceram na região do Algarve 4.441 crianças, (das quais 1.010 são filhos de mãe estrangeira) mais 

73 do que em 2018, traduzindo um acréscimo de 8%, face ao ano anterior. A região do Algarve é uma das 

regiões portuguesas com maior natalidade, apresentando valores acima da média nacional, confirmando a 

crescente importância da população migrante no Algarve e na sua contribuição para o rejuvenescimento da 

população da região. 

Nos indicadores demográficos o INE ao nível da região do Algarve apenas dispõe de informação até 31 de 

Dezembro de 2019, na qual a população residente no Algarve foi estimada em 438.406 pessoas, de que 

resultou uma taxa de crescimento efetivo de valor negativo (-0,10%). Para esta situação concorreu o valor 

negativo da taxa de crescimento natural (-0,16%) e a taxa de crescimento migratório teve um valor negativo 

de (- 0,06%). 
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Tabela 4: Indicadores Demográficos 

 
Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2018 

 

Indicadores de Saúde 

Destacamos neste item, alguns indicadores de saúde que contextualizam sucintamente a região do Algarve. 

Ao longo dos últimos anos o Algarve tem vindo a registar uma melhoria sustentada da esperança média de 

vida ao nascer e da taxa de mortalidade infantil e suas componentes, no entanto no ano de 2018 a tendência 

foi invertida, uma Taxa de Mortalidade Infantil de 4,2 óbitos/1.000 nados vivos, valor superior ao registado em 

Portugal. 

Tabela 5: Mortalidade Infantil e Esperança de Vida à Nascença - 2018 

  

Mortalidade 
Infantil (/1000 

nados vivos) 

Projeção 
2020 

Esperança de 
vida à nascença 

(anos) 

Projeção 
2020 

Portugal  3,3 2,2 81,5 82,0 

Algarve 4,2 2,3 80,2 82,3 

Fonte: INE e PNS 2016-2020 

Indicadores de Saúde - 2018 Algarve Portugal

Esperança de vida à nascença 79,93 80,80

Médicos  por 1000 habitantes 4,1 5,2

Enfermeiros por 1000 habitantes 6,4 7,2

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes 0,3 0,3

Camas por 1000 habitantes 2,8 3,4

Taxas Mortalidade Padronizadas (TMP) : por 100 000 habitantes (2017) 605,2 535,5

TMP: por doenças do aparelho circulatório por 100 000 habitantes (2017) 150,2 143,9

TMP:por doenças isquémicas do coração por 100 000 habitantes (2017) 45,1 36

TMP: por lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídio) por 100 000 

habitantes (2017)
13 7,9

TMP: por tumores malignos por 100 000 habitantes (2017) 167,9 153,4

TMP: por tumor maligno do cólon e recto por 100 000 habitantes (2017) 20,6 19,8

TMP: por tumor maligno da mama feminina por 100 000 habitantes (2017) 25,7 19,1

TMP: por tumor maligno do colo do útero por 100 000 habitantes (2017) 6,8 2,6

TMP: por tumor maligno da próstata por 100 000 habitantes (2017) 17 19,6

TMP: por diabetes mellitus por 100 000 habitantes (2017) 14 18,2

TMP:  por doenças cerebrovasculares por 100 000 habitantes (2017) 42,9 48,5

TMP: por acidentes de trânsito com veículos a motor por 100 000 habitantes 

(2017)
8,5 5,9

TMP: por tuberculose por 100 000 habitantes (2017) 0,9 1,0

TMP= Taxa de Mortalidade Padronizada 
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Enquanto a mortalidade infantil é reconhecidamente um indicador da condição de vida e de saúde de uma 

população, a mortalidade perinatal, cuja evolução, no período 2006 a 2018, é apresentada no gráfico 

seguinte, é considerada um indicador sensível da adequação da assistência obstétrica e neonatal e do 

impacto de programas de intervenção nesta área, pela relação estreita que guarda com a assistência 

prestada à gestante e ao recém-nascido. 

Gráfico 7: Taxas de Mortalidade Infantil, Fetal, Neonatal, Perinatal e Pós-Neonatal 2006-2018 da Região 
Algarve 

 

Fonte: INE, elaboração própria 

Na Mortalidade Infantil – observada em 2018 foi, em termos globais, superiotr aos anos anteriores, mostrou 

um acréscimo relativamente a 2017.  

Na Mortalidade Fetal – observou-se um acréscimo significativo relativamente a 2017 (1,2 em 2017 e ,2,1 em 

2018). 

A Mortalidade Pós-Neonatal – mostrou um aumento em linha com o observado nos anos anteriores. 
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Tabela 6: Indicadores Saúde 

 
Fonte: www.ine.pt 

No que se refere às principais Causas de Morte verificamos, quando se analisam as Taxas de Mortalidade 

Padronizadas mais frequentes, que Algarve apresenta taxas superiores às do continente português, 

destacando-se como causas mais importantes a mortalidade por Tumores malignos, as doenças isquémicas 

do coração, as lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio). 

No que se refere a Médicos/1000 habitantes e Enfermeiros/1000 habitantes os últimos dados disponíveis 

mostram que o Algarve apresenta indicadores desfavoráveis quando comparado com o País. 

Esta escassez de recursos humanos, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, no que respeita ao 

grupo de pessoal médico, constitui um dos principais constrangimentos à consolidação da reforma dos CSP 

e à melhoria da acessibilidade dos cidadãos à prestação de cuidados. 

Em síntese, e conjugando a análise dos principais indicadores demográficos e de saúde, podemos 

caracterizar a situação do Algarve como a de uma região que, apesar de registar uma dinâmica de algum 

crescimento demográfico, sustentada por uma população estrangeira jovem, é mais envelhecida que a média 

do país, apresentando, simultaneamente, uma menor disponibilidade de profissionais de saúde, 

relativamente á média do continente. Mantendo-se este quadro, podemos dizer que o Algarve é uma região 

de saúde cujos recursos estão submetidos a uma pressão crescente da procura. 

Contexto Demográfico e Social 2018 Algarve Portugal

Estimativas da População Residente 438 864 10 276 617

Acréscimo Populacional -753 -14 410

Saldo Natural -957 -25 980

Saldo Migratório 204 11 570

Taxa de crescimento efectivo (%) -0,17 -0,14

Taxa de crescimento natural (%) -0,22 -0,25

Taxa de crescimento migratório (%) 0,05 0,11

População estrangeira que solicitou estatuto legal de residente por 100 

habitantes
2,92 0,91

Proporção de casamentos celebrados entre indivíduos de nacionalidade 

portuguesa e nacionalidade estrangeira (Países Extracomunitários)
14,1 12,6

Índice de Dependência Total 57,8 55,1

Índice de Dependência de Jovens 23,7 21,2

Índice de Dependência de Idosos 34,1 33,9

Taxa bruta de natalidade (por mil habitantes) 9,9 8,5

Índice sintético de fecundidade 1,7 1,4

Taxa bruta de mortalidade (por mil habitantes) 12,1 11

Taxa de abandono precoce de educação e formação 20,1 11,8

Taxa de escolaridade do nível de ensino básico 74,8 72,3

Taxa de escolaridade do nível de ensino secundário 50,8 52,5
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Conselho Executivo

Centro de Saúde (1..n)

Conselho Diretivo

Departamento de Gestão e 
Administração Geral

Departamento de 
Contratualização

Departamento de  

Saúde Pública e 

Gabinete Jurídico e do 
Cidadão

Gabinete de Instalações 
e Equipamentos

Gabinete de Auditoria e 
Controlo Interno

Equipa Coordenadora
Regional de CCI

Equipa Regional de 
Apoio à Reforma CSP

Fiscal Único

Núcleo de Sistemas de 
Informação e Comunicação

Unidade de Gestão de 
Recursos Humanos

Unidade de Compras 
e Logística

Pessoal e 
Vencimentos

Núcleo de Formação 
Profissional

Pessoal Auxiliar 

Compras

Serviço de 
Contabilidade/Tesouraria

Serviço de Prestações  
Indiretas 

Assessoria Técnica e 
Financeira 

Núcleo do Cidadão e 
Documentação

Laboratório 
Regional de 

Saúde 

Núcleo de 
Estudos e 

Planeamento

Assessoria de Imprensa e 
Comunicação

Serviço de Controlo 
Orçamental

Serviço de 
Viaturas

Conselho 
Consultivo

ACES CENTRAL ACES BARLAVENTO ACES SOTAVENTO

Diretor Executivo

Conselho Clínico

Unidade de Apoio à 
Gestão

Gabinete do Cidadão

ECLCCI

Agrupamentos dos Centros de 

Saúde   (ACES)

Conselho da 
Comunidade 

Unidade de Saúde 
Pública

Unidade de Recursos 
Assistênciais
Partilhados

Unidade de Cuidados 
Saúde Personalizados

(1...n)

Unidade de Saúde 
Familiar (1...n)

Unidade de 
Cuidados na
Comunidade 

Núcleo de Monitorização 
e Análise de 

Medicamentos e MCDT

Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica

Gestão de 
Programas e  

Promoção da Saúde

Centro de Aconselhameto e 
Deteção VIH /SIDA (CAD)

Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências

Centro de Respostas 
Integradas

Unidades de 
Alcoologia / de 
Desabituação / 

Comunidades 

Comissão de Ética para a 
SaúdeComissão de Farmácia 

e Terapêutica

Serviço de Arquivo e 
Expediente

Núcleo de Rastreios

Serviço de Saúde 
Ocupacional Armazém

Serviços 
Farmacêuticos

Serviço de 
Património Serviço de 

Gestão e 
Transporte de 

Doentes 

Unidade de Terapia 
Familiar 

Coordenação 
Radiologia

Figura 1:Organograma ARS Algarve, IP 
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2. Metodologia de Elaboração do Relatório 

A elaboração do presente relatório teve em conta o normativo previsto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 66-B/2012, 31 de Dezembro, em concreto, apoiou-se no documento de 

Orientação Técnica emitido pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços de 12 de janeiro de 2019. 

Nestes termos, o presente relatório estrutura-se em nove secções principais: 

 Introdução, com uma breve análise conjuntural e as orientações gerais e específicas; 

 Enquadramento da região de saúde e uma breve caracterização da ARS Algarve, suas atribuições e estrutura 

organizacional; 

 Análise de desempenho: Autoavaliação, com a apresentação dos resultados alcançados e dos desvios verificados 

no QUAR e no Plano de Atividades 2019 e ainda da: 

- Afetação real e prevista de recursos humanos e financeiros; 

- Avaliação do sistema de controlo interno; 

- Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores; 

- Comparação com o desempenho de serviços idênticos a nível nacional e internacional. 

- Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho; 

 Iniciativas de publicidade institucional, nos termos do n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 

25 de junho e da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro; 

 Balanço Social, com uma análise sintética da informação e resultados alcançados no plano da formação; 

 Principais atividades das unidades prestadoras de cuidados; 

 Atividades previstas e não previstas no plano de atividades; 

 Avaliação final com a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e com a menção proposta pelo 

dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação. 

Este relatório encerra ainda com anexos relativos: às fichas de atividades por unidade orgânica; Quadro de Avaliação e 

Responsabilização – QUAR;quadros de informação complementar; assim como, o link de acesso online aos quadros 

referentes ao balanço social. 
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II.  AUTO - AVALIAÇÃO 

A avaliação de desempenho da ARS Algarve IP é efetuada com base no Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 

Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), a qual assenta no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). O 

processo de avaliação dos serviços prevê a apresentação de um relatório de auto-avaliação anual que evidencie os 

resultados alcançados e os desvios verificados, face às metas fixadas para os respetivos objetivos operacionais 

estabelecidos para o exercício, na prossecução da estratégia definida. 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 8º, do artigo 15º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 31º da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 66-B/2012, 31 de Dezembro, apresenta-se, de 

seguida, o resultado da auto-avaliação do serviço, evidenciando os objetivos, indicadores e metas definidos para o ano de 

2019 bem como os resultados obtidos e desvios verificados. 

1. Objetivos Estratégicos (OE) para 2019 

No âmbito das atribuições e competências que lhe estão cometidas foram definidos seis objetivos estratégicos que 

orientaram a ARS Algarve, I.P. em 2019: 

 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização 2019 (QUAR) da ARS Algarve, IP, aprovado por despacho do Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Saúde estabeleceu 12 Objetivos Operacionais nos parâmetros de eficácia, eficiência e 

qualidade, num total de 27 indicadores de medida. 
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2. Resultados Alcançados e Desvios Verificados no Âmbito do QUAR 2019 

No quadro que se segue é apresentada a execução do QUAR de 2019 da ARS Algarve, I.P., traduzida em taxas de 

realização e seus desvios em relação à meta, correspondentes a cada objetivo operacional (OOp). 

Quadro 1: Execução do QUAR da ARS Algarve 

 

 

No âmbito da análise final QUAR de 2019, verifica-se que dos 12 OOp foram Atingidos 67% (8), superados 17% (2), e não 

atingidos 17% (2). 

As razões pelas quais ocorreu o incumprimento dos referidos objetivos são apresentadas no ponto seguinte (Análise das 

Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes).  

Numa análise meramente quantitativa sobre o desempenho em relação aos parâmetros em avaliação, designadamente no 

que respeita aos objetivos de eficácia, de eficiência e de qualidade, verificou-se que a avaliação final da ARS Algarve, I.P. se 

situou nos 99% em termos de taxa de realização global (ajustada ao limite dos 135%1), que resulta do cálculo de uma taxa 

de realização ajustada em função das ponderações de cada parâmetro. 

 

 

 

                                                           
1 Segundo comunicado do Secretário de Estado da Administração Pública, na sequência do procedimento escrito iniciado em 29 de Abril de 2011 e 

finalizado a 6 de Maio de 2011, foi aprovado pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços (CCAS), a fixação da taxa máxima de realização de 
objetivos e indicadores em 135%, mantendo-se a taxa de realização associada ao valor crítico em 125%, com aplicação na avaliação de desempenho 
dos organismos a partir de 2011, inclusive. 

Objetivo Taxa de Realização Objetivos Desvio Meta

Eficácia -2% Não Atingiu

Obj.1   ® 100% 0% Atingiu

Obj. 2 56% -44% Não Atingiu

Obj. 3 100% 0% Atingiu

Obj.4   ® 100% 0% Atingiu

Eficiência 0% Atingiu

Obj.5   ® 119% 19% Superou

Obj.6  -1% -101% Não Atingiu

Obj.7   ® 100% 0% Atingiu

Obj.8 100% 0% Atingiu

Obj.9 100% 0% Atingiu

Qualidade 1% Superou

Obj. 10  ® 112% 12% Superou

Obj. 11 100% 0% Atingiu

Obj. 12  ® 100% 0% Atingiu

99%

Parâmetros

18%

60%

21%

Taxa de Realização Global
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Quadro 2: Execução do QUAR da ARS Algarve, I.P. por Parâmetros 

 

Do total de 12 OOp, a ARS Algarve, I.P. definiu 6 (50%) objetivos relevantes, dos quais atingiu 4, superou 2. 

Em relação ao parâmetro de eficácia, com uma ponderação de 20%, o resultado alcançou uma taxa de realização de 91%, 

tal deveu-se ao facto de um objetivo não ter sido atingido. 

Quanto ao parâmetro de eficiência, com uma ponderação de 60%, o resultado traduziu-se numa taxa de execução 99%, 

tendo contribuído para este efeito, um objetivo não atingido. 

No que respeita à avaliação dos objetivos associados ao parâmetro de qualidade, com uma ponderação de 20%, traduziu-se 

uma taxa de execução de 105%, tendo contribuído para este resultado a superação de um objectivo relevante. 

Foi na eficiência e qualidade que a ARS Algarve, I.P. conseguiu obter melhores resultados, sendo de realçar os resultados 

alcançados nos―OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº2 do artº 16 da LOE 2019” 

(relevante); ―OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos e MCDT´s‖ (relevante). 

Gráfico 8: Execução dos Indicadores do Parâmetro Eficácia – QUAR 2019 

 

 

 

Parâmetro
Nº 

Objetivos
Nº Indicadores Não Atingiu Atingiu Superou

Taxa de 

Execução

Eficácia 4 12 1 3 0 91%

Eficiência 5 7 1 3 1 99%

Qualidade 3 8 0 2 0 105%

Total 12 27 2 8 1 99%

Grau de Execução dos OOp do QUAR  2019
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Gráfico 9: Execução dos Indicadores do Parâmetro Eficiência – QUAR 2019 

 

 

Gráfico 10: Execução dos Indicadores do Parâmetro Qualidade – QUAR 2019 

 

Em resumo, pode-se afirmar que a ARS Algarve, I.P., em 2019, conseguiu globalmente atingir um desempenho positivo, com 

a exceção do parâmetro da eficácia. 

De acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, a ARS Algarve, I.P. com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 66-B/2012, 31 de Dezembro, enquadra-se num Desempenho satisfatório, “atingiu todos os objectivos ou os 

mais relevantes‖. 

Comparativamente com anos anteriores, observa-se um acréscimo no ano de 2019 da taxa de realização global da ARS 

Algarve, IP em comparação com o ano 2018. 
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Gráfico 11: Evolução da taxa de realização global – QUAR 

 

 

2.1 Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes 

Em termos dos indicadores fixados no QUAR 2019 observaram-se alguns desvios negativos conforme a seguir se explanam. 

Verificou-se, a obtenção de resultados insuficientes em três indicadores dos objetivos operacionais propostos para 2019. 

Os motivos que estiveram na base do não cumprimento destes objetivos operacionais são explicados pelas razões que a 

seguir se aclaram. 

 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, não atingido pelos resultados insuficientes de 

três indicadores: 

Indicador 2.3 Taxa de cobertura da população em idade eligível abrangida pelo programa de rastreio do cancro do 

cólon e recto (%)  

Indicador 2.4 Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia diabética (%) 

Indicador 2.5 % de ACES com rastreio da saúde visual infantil na coorte dos 2 anos (%) 

Encontra-se em fase de implementação do Rastreio para outros ACES, verifica-se ainda a escassez de material necessário 

para outras unidades (leitores e malas), além da aquisição de novos kits. O Programa ainda não iniciou no ACES do 

Barlavento devido a constrangimentos de proptocolo com a Unidade de Gastro de Portimão para realização de colonoscopia 

de rastreio, pelo CHUA. 

Rastreio Não Oncológico de Base Populacional- Retinopatia Diabética e Rastreio da saúde visual infantil na coorte dos 2 

anos 

O rastreio de retinopatia diabética é um rastreio de base populacional dirigido a todos os diabéticos inscritos nos centros de 

saúde da região. Aguarda-se a resolução do processo de contratação de Técnico e fornecimento do Sistema de Informação. 

O rastreio da saúde infantil na coorte dos 2 anos não foi realizado, aguarda-se a resolução do processo de contratação de 

Técnico. 

101% 

104% 

95% 

99% 

2016 2017 2018 2019
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 OOp3: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das 

doenças alvo de vacinação, não atingido pelo resultado insuficiente de um indicador. 

Indicador 3.2: ―Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado) (%)” 

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 

anos de idade no ano em avaliaçãos - 93% na região, podemos verificar que há assimetrias entre ACeS, enquanto no ACeS 

do Sotavento a cobertura foi > 95% (98,3%), nos outros 2 ACeS foi < 95%. Há ainda assimetrias entre Unidades Funcionais, 

onde as coberturas são mais baixas nas UCSP (as USF atingem coberturas próximas dos 100%).  

Entre os motivos para não se ter conseguido atingir a meta, identificamos: a falta de enfermeiros (UCSP); a capacidade dos 

serviços em dar resposta ao aumento de utentes/migrantes ocorrido, situação que afetou em particular determinados 

concelhos; existência de utentes sem médico de família; falhas na articulação com as escolas. 

 

 OOp6: Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, não atingido pelo 

resultado insuficiente do indicador 6.1: ―% de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo à cessação tabágica 

tendo como referência o ano anterior)”. 

Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica: Indicador 6.1 - % de incremento 1ªs 

consultas de apoio intensivo à cessação tabágica tendo como referência o ano anterior : Refira-se que continua a ocorrer a 

afectação de recursos que constituem equipas de Consultas de apoio intensivo à cessação tabágica (CAICT) às novas 

USFs, prioridade nacional e regional, razão pela qual foi proposto, na monitorização semestral, a adequação da meta a esta 

realidade. Propôs-se que fosse o mesmo número de primeiras consultas que no ano anterior (2018). 

3. Afetação Real e Prevista dos Recursos Humanos e Financeiros  

 

3.1 Recursos Humanos  

Para a prossecução das suas atividades em 2019 a ARS Algarve, IP estimou 1.752 trabalhadores, no entanto, no final do 

ano, estavam em efetividade de funções 1.574 trabalhadores, representando uma variação de menos 176 profissionais que o 

previsto. 

No final de 2019 encontravam-se em exercício de funções na Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., 1.575 

trabalhadores (inclui Serviços Centrais e ACES), sendo a maioria dos profissionais vinculada por contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, com 1.286 colaboradores com esta modalidade de vínculo de emprego.  

Verifica-se ainda a existência de 175 colaboradores em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo/incerto, 61 com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado termo resolutivo certo termo 

resolutivo incerto, 10 em comissão de serviço no âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e 3 em cargo 

politico/mandato. 
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Considerando que no mapa de pessoal aprovado prevê 1.617 trabalhadores, dos quais 1.296 nos ACES podemos constatar 

que, no final do exercício, o deficit de recursos humanos era de 81 profissionais.  

Tabela 7: Recursos Humanos 2019 

 

Fonte: QUAR 2019 da ARS Algarve, IP 

Para executar o plano de atividades previu-se que seria necessário reforçar significativamente os recursos humanos, 

especialmente nos grupos de pessoal médico, enfermagem, assistentes técnicos, técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica, para garantirem o normal funcionamento das Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde dos ACES, com o 

referido reforço pretendia-se aumentar a capacidade de resposta à crescente procura de cuidados, tendo em vista melhorar a 

acessibilidade e a qualidade dos cuidados prestado e reduzir os encargos com trabalho extraordinário. 

A integração dos médicos de Medicina Geral e Familiar nos Cuidados de Saúde Primários da ARS Algarve contribuiu para 

melhorar e reforçar a prestação de cuidados de saúde de proximidade. De sublinhar que a taxa de cobertura de utentes com 

médico de família no Algarve, nos dois últimos anos, tem evoluído de forma consistente e positiva, sendo que cerca de 87% 

da população tem médico de família atribuído. 

Contudo, os recursos humanos disponíveis no final do exercício correspondem a 90% da capacidade instalada. 

Gráfico 12: Recursos Humanos Planeado versus Realizado (pontuação) 

 
Fonte: QUAR 2019, UGRH da ARS Algarve 

RECURSOS HUMANOS - 2019

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

1-1-2019

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2019

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 7 7 20 140 140 0,00 0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 8 6 16 128 112 -16,00 -13%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 161 125 12 1932 1500 -432,00 -22%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 9 7 9 81 63 -18,00 -22%

Técnicos de Informática 8 5 8 64 40 -24,00 -38%

Assistentes Técnicos 339 322 8 2712 2576 -136,00 -5%

Assistentes Operacionais 217 179 5 1085 895 -190,00 -18%

Outros (exemplos) -

Médicos 368 339 12 4416 4068 -348,00 -8%

Enfermeiros 476 447 12 5712 5364 -348,00 -6%

Tecnicos Superiores de Saúde 41 32 12 492 384 -108,00 -22%

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 118 105 12 1416 1260 -156,00 -11%

Totais 1752 1574 18 178 16 402 -1 776 -11%
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3.2 Recursos Financeiros 

Os Recursos Financeiros previstos em sede de QUAR 2019 (num total de 159.81.041 €) correspondiam ao orçamento inicial 

aprovado (Orçamento Ordinário), os quais vieram a ser alterados, ao longo do ano, para financiamento de projetos 

específicos, e pela integração dos saldos de gerência. Assim, os Recursos Financeiros corrigido da ARS Algarve, IP 

ascendeu a um total de 174.040.497,48 €, o que representa um acréscimo de 9% face aos valores inicialmente aprovados. 

O orçamento executado em 2019 (num total de 167.320.846,42€) traduz um desvio negativo de -4% face ao Orçamento 

Corrigido. 

Tabela 8: Orçamento 2019 

 

Fonte: QUAR 2019, DGAG ARS Algarve  

A realização de despesas de funcionamento ascendeu a 166.935.363,4 €, traduzida numa taxa de execução orçamental de 

99% do orçamento. Relativamente ao peso dos encargos com o pessoal, que corresponderam a 32% do orçamento global, 

valor ligeiramente inferior que em 2018. As despesas associadas à aquisição de bens e serviços correntes detêm o maior 

peso no orçamento global. 

4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno  

A avaliação do sistema de controlo interno segue a metodologia preconizada no ―Anexo A‖ do documento Avaliação dos 

Serviços - Linhas de Orientação Gerais (Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços [CCAS], 2010). 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

(obrigatório para todas as perguntas o preenchimento do item “Aplicado”) 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema 

de controlo interno?  

X  

O sistema de controlo interno está previsto no diploma que 

aprovou o SNC-AP, mas ainda não está devidamente definido 

internamente 

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 

legalidade, regularidade e boa gestão?  

X  A ARS Algarve não tem estabelecido normas internas que 

permitam aferir do cumprimento de todas as disposições 

RECURSOS FINANCEIROS - 2019 (Euros)

DESIGNAÇÃO
ORÇAMENTO 

INICIAL 2019

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 2019

ORÇAMENTO

EXECUTADO 

2019

DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 157 836 082,0 171 634 134,5 166 935 363,4 -4 698 771,08 -3%

      Despesas com Pessoal 55 336 208,00 53 788 701,00 53 372 657,32 -416 043,68 -1%

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 101 488 966,00 116 678 167,48 112 431 746,61 -4 246 420,87 -4%

      Outras Despesas Correntes e de Capital 1 010 908,00 1 167 266,00 1 130 959,47 -36 306,53 -3%

PIDDAC 1 532 866,00 2 008 993,00 14 740,47 -1 994 252,53

Outros Valores 446 093,00 397 370,00 370 742,55 -26 627,45 -7%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 159 815 041,00 174 040 497,48 167 320 846,42 -6 719 651,06 -4%
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

legais estabelecidas, nomeadamente com a Lei dos 

Compromissos (Lei nº8/2012, 21 de Fevereiro 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 

habilitação necessária para o exercício da função? 
X  

 

Os elementos da equipa de auditoria e controlo interno detêm 

habilitação em Direito e Gestão de Empresas 

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que 

regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do utente, 

princípios de bom governo)? 

X   
Existe Código de Conduta Ética aprovado e divulgado, bem 

como Declaração de Existência de Conflito de Interesses  

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 

adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 
X 

 

 

Existe uma política de formação que procura adequar as 

necessidades dos serviços e dos trabalhadores às funções e à 

complexidade de tarefas executadas, e que se consubstancia 

no Plano de Formação do NFP e nos Planos de Formação 

autónomos seja dos internatos médicos como dos ACeS, os 

quais são sempre alvo da análise e aprovação do órgão de 

gestão. 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares 

entre a direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 
X 

 

 São realizadas reuniões regulares com o CD e os dirigentes 

ARS Algarve; 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? 
X   Durante o ano de 2019, foram realizadas ações de auditoria 

internA 

2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 

definidas legalmente? 
X   

A estrutura organizacional obedece à Portaria que aprova os 

Estatutos da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP 

salvo alterações funcionais promovidas por de liberação do 

Conselho Diretivo que vão no sentido de melhorar a 

organização e funcionamento dos serviços. 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 

acordo com o SIADAP 2 e 3?  

 X 

 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação? 
X   45 % dos colaboradores frequentaram pelo menos um acção 

de formação durante o ano 2019. 

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? 
X 

 

 
Revisão e atualização de manuais de procedimentos de 

controlo interno para diversas áreas e processos. 

3.2 A competência para autorização da despesa está 

claramente definida e formalizada? 

X   

Estão definidas as competências para autorização de 
Despesas Através da Deliberação do Conselho Diretivo 
de 16.02.2018, publicado em DR N.º 561 — 8 de maio 
de 2018  
 

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? 
X   

Atualmente existe um plano de compras de bens de 

consumo e grandes prestações de serviço. 

relativamente aos bens de investimento o Serviço de 

Património e o vcontroilo Orçamental elaboram um 

mapa que serve de base à planificação de compras; 

Foi estabelecida uma metodologia de trabalho para as 

compras, que foi formalizado, durante o ano 2017, num 

instrumento de planificação formal. 

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções 

entre trabalhadores?  

X  
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 

conferências e controlos estão claramente definidas e 

formalizadas? 

X   

As responsabilidades funcionais e tarefas, competências 

e atribuições estão claramente definidas em mapa de 

pessoal aprovado, assim como no plano de atividades 

efetuado anualmente. 

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 

responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 

mínimos? 

 X   

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 

forma a evitar redundâncias?  

X 

 

 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas? 

X    Existe Plano de Gestão de Riscos, incluindo os de corrupção  

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas é executado e monitorizado? 

X  

 
É prevista a sua monitorização semestralmente; 

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 

processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de 

contabilidade, gestão documental e tesouraria? 

X   
A aplicação informática da contabilidade está integrada com o 

GHAF. 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 

cruzamento de informação? 

X 

 

 

È dada a assistência a perto de 66 aplicações diferentes, 

muitas não estão integradas porque são da 

responsabilidade do SPMS.  

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a 

fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

X    

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é 

utilizada nos processos de decisão? 

X   
Existem diversas bases de dados) cuja informação é 

extraída e utilizada nos processos de decisão. 

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 

terceiros a informação ou ativos do serviço? 

X   
Existe um regulamento do SPMS para fins de acesso 

remoto pela RIS. 

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente 

salvaguardada (existência de backups)?  

X   
Estão definidos e implementados procedimentos de 

backup para os repositórios de dados centrais. 

4.7 A segurança na troca de informações e software está 

garantida?  

X   
O acesso à informação e software faz-se com base na 

política de permissões definida nas contas de utilizador 

5 – Outros 

(facultativo e quando aplicável)  

Legenda: 

S – Sim 

N – Não 

NA – Não Aplicável 
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5. Apreciação da qualidade dos serviços da ARS Algarve, IP pelos utilizadores 

Integrado na actividade de auto-avaliação dos serviços (sede e serviços descentralizados), no âmbito do processo global de 

avaliação de desempenho da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. – ARS Algarve, I.P., foi realizado o primeiro 

questionário, on-line, de modo a aferir o grau de satisfação e de motivação dos utilizadores externos, com especial enfoque 

para os seguintes parâmetros de avaliação: 

 Imagem global da organização; 

 Envolvimento e participação; 

 Acessibilidade; 

 Produtos e serviços da ARS. 

O Questionário teve como ferramenta de trabalho a aplicação do Google Drive, no qual foi criada uma conta para o efeito – 

dspp.algarve@gmail.com. 

Recorreu-se a uma listagem de entidades que tem relação institucional com a ARS Algarve, tendo-se retirado aleatoriamente 

30% das entidades recorrendo ao software Excel. Assim, foram identificadas 257 entidades a que foi enviado o e-mail com o 

―link‖ de modo a que todos pudessem responder ao solicitado. 

A aplicação do questionário decorreu entre 23 de Junho a 17 de Julho de 2020, tendo-se obtido um total de 38 respostas on-

line, válidas, o que representa uma taxa de resposta na ordem dos 16% (n =38; N = 257). 

Relativamente ao parâmetro Imagem Global da ARS Algarve as Entidades responderam 70% estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos. 

No que respeita à questão ―Envolvimento da organização com a comunidade em que está inserida‖ e o ―Comportamento 

ético (respeito pelos valores do serviço público) foram os itens com maior percentagem de respostas ―Satisfeito‖ ou ―Muito 

Satisfeito‖ com 76,3%. 

No que respeita ao parâmetro Envolvimento e Participação cerca de 65% responderam estar satisfeitas ou muito satisfeitas 

no envolvimento e participação institucional com a organização, no que se refere ao item ―Possibilidade de sugerir melhorias‖ 

cerca de 76,5% das entidades estão satisfeitas ou muito satisfeitas. 

O grupo de questões do parâmetro Acessibilidade é a mais abrangente com 13 questões, obtendo bons resultados de 

satisfação com 56,5%. 

Por fim e referente ao parâmetro Serviços Prestados, importa referir os níveis de motivação (motivado e muito motivado) 

referidos pelas entidades no que respeita à ―satisfação global com os serviços prestados― (71%), ―qualidade dos 

esclarecimentos prestados presencialmente‖ e Qualidade dos serviços prestados (78,9%).  

Globalmente 60% das entidades responderam que estavam motivados ou muito motivados nos serviços prestados pela 

organização. 

mailto:dspp.algarve@gmail.com
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Tabela 9: Resultados do Questionário Aplicado aos Utilizadores Externos 

 

Indicadores de Satisfação

Imagem Global da Organização n % n % n % n % n %

Desempenho da ARS Algarve, I.P. 0 0% 4 11% 8 21% 24 63% 2 5%

Nível de confiança na organização e seus produtos/serviços 2 5% 3 8% 6 16% 22 58% 5 13%

Reputação da ARS Algarve, I.P. na sociedade 0 0% 6 16% 8 21% 21 55% 3 8%

Cortesia dos colaboradores que lidam com os clientes no local de 

atendimento ao público
0 0% 6 16% 6 16% 21 55% 5 13%

Cortesia dos colaboradores que atendem por telefone os clientes 0 0% 6 16% 6 16% 20 53% 6 16%

Igualdade de tratamento praticada na organização 1 3% 4 11% 7 18% 25 66% 1 3%

Flexibilidade e autonomia dos colaboradores da área de atendimento 

para resolver situações individuais
0 0% 5 13% 7 18% 22 58% 4 11%

Transparência da organização (sobre o seu funcionamento e os processos 

de tomada de decisão)
0 0% 4 11% 10 26% 21 55% 3 8%

Comportamento ético (respeito pelos valores do serviço público) 1 3% 2 5% 6 16% 22 58% 7 18%

Envolvimento da organização com a comunidade em que está inserida 2 5% 2 5% 5 13% 23 61% 6 16%

Envolvimento e Participação n % n % n % n % n %

Possibilidade de sugerir melhorias 0 0% 4 11% 9 24% 21 55% 4 11%

Frequência da aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e 

sugestões de melhoria dos cidadãos/clientes
1 3% 8 21% 12 32% 15 39% 2 5%

Consulta dos cidadãos/clientes para conhecer as suas necessidades e 

expectativas sobre os produtos/serviços
0 0% 9 24% 11 29% 15 39% 3 8%

Existência de vários canais para sugestões (presencialmente; por escrito; 

por telefone e via web)
0 0% 9 24% 9 24% 15 39% 5 13%

Existência de vários canais para reclamações (presencialmente; por 

escrito; por telefone e via web)
0 0% 6 16% 7 18% 20 53% 5 13%

Existência de uma comissão de utentes 3 8% 9 24% 13 34% 10 26% 3 8%

Participação da comissão de utentes em reuniões para debater a 

melhoria dos processos da ARS Algarve, I.P.
2 5% 9 24% 14 37% 12 32% 1 3%

Acessibilidade n % n % n % n % n %

Localização do serviço (proximidade de transportes públicos) 1 3% 3 8% 9 24% 21 55% 4 11%

Facilidade de estacionamento 0 0% 4 11% 7 18% 18 47% 9 24%

Acessibilidade para deficientes e carros de bebés (rampas de acesso, 

elevadores)
0 0% 2 5% 7 18% 22 58% 7 18%

Horário de atendimento 0 0% 4 11% 5 13% 25 66% 4 11%

Meios disponíveis para efetuar o pagamento dos serviços (ex. Multibanco) 1 3% 1 3% 12 32% 19 50% 5 13%

Sistemas interativos de divulgação das atividades/informações 0 0% 6 16% 12 32% 19 50% 1 3%

Existência de balções de atendimento em serviços descentralizados (Ex. 

Lojas do Cidadão e/ou Postos de Atendimento ao Cidadão)
3 8% 8 21% 15 39% 9 24% 3 8%

Existência de uma linha telefónica para esclarecimentos de dúvidas 5 13% 7 18% 8 21% 16 42% 2 5%

Nível de simplificação dos formulários (clareza da linguagem, 

acessibilidade, facilidade de preenchimento)
1 3% 7 18% 12 32% 17 45% 1 3%

Variedade de formulários disponíveis on-line 1 3% 5 13% 14 37% 16 42% 2 5%

Esclarecimentos de dúvidas através de correio eletrónico 4 11% 7 18% 7 18% 17 45% 3 8%

Informações disponíveis on-line 2 5% 3 8% 9 24% 21 55% 3 8%

Existência de serviços disponíveis on-line (e pagamento pela mesma via) 1 3% 5 13% 17 45% 13 34% 2 5%

Indicadores de Motivação

Serviços Prestados n % n % n % n % n %

Satisfação global com os serviços prestados 0 0% 3 8% 8 21% 23 61% 4 11%

Clareza da informação sobre os serviços prestados 1 3% 2 5% 10 26% 21 55% 4 11%

Qualidade dos esclarecimentos prestados por telefone 1 3% 6 16% 9 24% 18 47% 4 11%

Qualidade dos esclarecimentos prestados presencialmente 0 0% 3 8% 5 13% 26 68% 4 11%

Qualidade dos serviços prestados (correspondência com o esperado) 0 0% 4 11% 13 34% 16 42% 5 13%

Tempo de resposta às solicitações 2 5% 5 13% 12 32% 17 45% 2 5%

Tempo de resposta às reclamações 3 8% 4 11% 12 32% 17 45% 2 5%

Diferenciação dos serviços em função das diferentes necessidades dos 

cidadãos/clientes
2 5% 4 11% 14 37% 16 42% 2 5%

Grau de Motivação

Muito 

Desmotivado
Desmotivado Indiferente Motivado

Muito 

Motivado

Grau de Satisfação

Muito 

Insatisfeito
Insatisfeito Indiferente Satisfeito

Muito 

Satisfeito
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6. Audição dos colaboradores da ARS Algarve, IP 

Desde 2014 que a ARS Algarve tem vindo a aplicar um questionário de auscultação dos colaboradores da ARS que permite 

aferir a evolução do grau de satisfação e de motivação dos colaboradores, com vista a identificar áreas passíveis de 

melhoria. 

O questionário tem por base modelos de questionários de satisfação da CAF (Common Assessment Framework - Estrutura 

Comum de Avaliação), e incide basicamente em quatro parâmetros de avaliação: 

 Satisfação global dos colaboradores com a ARS; 

 Satisfação com as condições de trabalho; 

 Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços 

 Níveis de motivação 

A aplicação do questionário decorreu entre 23 de Junho e 17 de Julho 2020. Com base no Balanço Social de 2019 da ARS 

Algarve, I.P., extraiu-se um total de 1.574 colaboradores (incluído todas as modalidades de vínculos). O link do questionário 

on-line foi enviado a todos os colaboradores da ARS Algarve tendo-se obtido uma taxa de resposta de 18,7% (n = 295; N = 

1.574).  

No que respeita à satisfação global dos colaboradores, os resultados evidenciam que no que se refere ao desempenho 

global da ARS Algarve cerca de 35% (n=141) estão satisfeitos ou muito satisfeitos 38,9% (n=157) dos inquiridos estão 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos, e são indiferentes 23,7% (n=96). 

Em relação à Missão da ARS Algarve, a maioria dos colaboradores, 55,9% (n = 226), estão satisfeitos ou muito satisfeitos. 

Quanto à imagem da instituição, cerca de e 51,5 % (n = 208), dos inquiridos estão satisfeitos ou muito satisfeitos. 

Gráfico 13: Satisfação Global dos Colaboradores com a ARS Algarve, I.P. 
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As Questões: Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão; Envolvimento dos colaboradores em 

atividades de mudança e inovação; Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigentes, tem uma avaliação 

negativa (insatisfeitos ou muito insatisfeitos) por parte dos colaboradores, respectivamente; 56,5% (n = 227); 54,5% (n = 

220); 55,9% (n = 226). 

Globalmente os colaboradores relevam a Missão e a Imagem da ARS Algarve, I.P. como um ponto forte da instituição.  

Gráfico 14: Satisfação com as Condições de Trabalho 

 

No que respeita à Satisfação com as Condições de Trabalho, os resultados evidenciam que no que se refere ao Ambiente de 

trabalho e Horário de trabalho a maioria dos colaboradores, respetivamente 57,2% (n = 231) e 71,5% (n= 289) estão 

satisfeitos ou muito satisfeitos. 

O resultado registado relativo como a ARS Algarve, I.P. lida com os conflitos, queixas ou outros problemas e à Igualdade de 

tratamento na ARS Algarve, I.P., na opinião dos colaboradores da instituição, foi na sua maioria insatisfatória ou muito 

insatisfatória. 

A Possibilidade de conciliar a atividade laboral com a vida familiar ou com eventuais limitações, apresentam um grau de 

satisfação de 52,5% (n = 212) e 37,6% (n = 152).  

Globalmente os colaboradores revelam-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as condições de Trabalho (44,6%), 

contraponto com os 34% de colaboradores que responderam estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos com as suas condições 

de trabalho. 
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Gráfico 15: Satisfação com as Condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços 

 

37,4% (n = 151) e 35,9% (n = 145) dos colaboradores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com as Condições Higiene e de 

Segurança, em contraste com 48,3% (n= 195) e 47% (n= 190) de inquiridos estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com as 

Condições de Segurança e de Higiene. 

Grande parte dos inquiridos, 61,6 % está insatisfeita ou muito insatisfeita com as Condições Físicas (condições térmicas, 

acústicas espaço, ergonomia). 

A maior parte dos colaboradores inquiridos, 61,9 % estão insatisfeitos com o Serviço de medicina no trabalho (saúde 

ocupacional)  

Globalmente, os colaboradores revelaram 47,1 % de insatisfação (insatisfeitos ou muito insatisfeitos) com as Condições de 

Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços, contraponto com os 29,8% que responderam estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos com as suas condições de trabalho. 
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Gráfico 16: Níveis de motivação 

 

Finalmente resta referir os elevados níveis de motivação (motivado e muito motivado) referidos pelos colaboradores no 

que respeita a Aprender novos métodos de trabalho (69,1%; n = 279), Desenvolver trabalho de equipa (73,8%; n = 298), 

Executar a actividade laboral diária (rotina do dia-a-dia) (65,6%; n = 265), Participar em acções de formação (66,8%; n = 270) 

e a Participação em projectos de mudança (56,7%; n = 229) e o item sugestão de melhorias obtém um valor de 56,4% (n = 

228). 

Globalmente cerca de 64,7% dos colaboradores responderam que estavam motivados ou muito motivados nas funções 

que desempenham, o que corresponde a um aumento significativo relativamente a 2014 que obteve 55%. 
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Tabela 10: Resultados do Questionário Aplicado aos Colaboradores Internos 

 

 

 

 

 

Indicadores de Satisfação

Satisfação Global dos Colaboradores com a ARS Algarve, I.P. n % n % n % n % n % n %

Missão da ARS Algarve, I.P. 21 5% 47 12% 96 24% 189 47% 37 9% 14 3%

Imagem da ARS Algarve, I.P. 21 5% 64 16% 106 26% 180 45% 28 7% 5 1%

Desempenho global da ARS Algarve, I.P. 38 9% 98 24% 96 24% 157 39% 9 2% 6 1%

Relacionamento da ARS Algarve, I.P. com os cidadãos e a sociedade 30 7% 72 18% 105 26% 173 43% 12 3% 12 3%

Forma como a ARS Algarve, I.P. gere diferentes expetativas e interesses 68 17% 115 28% 98 24% 104 26% 12 3% 7 2%

Nível de envolvimento dos colaboradores nas atividades da ARS Algarve, I.P. 59 15% 107 26% 108 27% 111 27% 11 3% 8 2%

Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão 99 25% 128 32% 86 21% 71 18% 6 1% 14 3%

Envolvimento dos colaboradores em atividades de mudança e inovação 90 22% 130 32% 90 22% 71 18% 9 2% 14 3%

Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigentes 108 27% 118 29% 77 19% 80 20% 9 2% 12 3%

Satisfação com as Condições de Trabalho n % n % n % n % n % n %

Ambiente de trabalho 47 12% 75 19% 49 12% 177 44% 54 13% 2 0%

Horário de trabalho 16 4% 49 12% 49 12% 221 55% 68 17% 1 0%

Métodos de controlo de pontualidade e assiduidade (incluindo férias) 70 17% 78 19% 70 17% 154 38% 25 6% 7 2%

Modo como a ARS Algarve, I.P. lida com os conflitos, queixas ou outros problemas 79 20% 113 28% 111 27% 79 20% 8 2% 14 3%

Igualdade de tratamento na ARS Algarve, I.P. 90 22% 99 25% 93 23% 94 23% 18 4% 10 2%

Possibilidade de conciliar a atividade laboral com a vida familiar 48 12% 72 18% 69 17% 178 44% 34 8% 3 1%

Possibilidade de conciliar a atividade laboral com eventuais limitações 47 12% 78 19% 100 25% 132 33% 20 5% 27 7%

Satisfação com as Condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços n % n % n % n % n % n %

Condições de Higiene 71 18% 124 31% 57 14% 134 33% 17 4% 1 0%

Condições de Segurança 73 18% 117 29% 68 17% 125 31% 20 5% 1 0%

Condições físicas (condições térmicas, acústicas espaço, ergonomia, ...) 113 28% 136 34% 41 10% 100 25% 13 3% 1 0%

Equipamentos informáticos disponíveis (hardware) 64 16% 105 26% 68 17% 141 35% 20 5% 6 1%

Programas informáticos disponíveis (software) 59 15% 105 26% 68 17% 146 36% 19 5% 7 2%

Equipamentos de comunicação disponíveis 72 18% 120 30% 74 18% 115 28% 15 4% 8 2%

Serviço de medicina no trabalho (saúde ocupacional) 174 43% 76 19% 49 12% 48 12% 5 1% 52 13%

Serviço de refeitório e bar 109 27% 59 15% 51 13% 76 19% 21 5% 88 22%

Serviço de apoio informático 66 16% 104 26% 87 22% 115 28% 26 6% 6 1%

Serviço de apoio a deslocações no país e no estrangeiro 94 23% 63 16% 80 20% 40 10% 7 2% 120 30%

Indicadores de Motivação

Níveis de Motivação n % n % n % n % n % n %

Aprender novos métodos de trabalho 39 10% 36 9% 49 12% 215 53% 64 16% 1 0%

Desenvolver trabalho em equipa 34 8% 32 8% 38 9% 222 55% 76 19% 2 0%

Executar a atividade laboral diária (rotina do dia-a-dia) 38 9% 49 12% 50 12% 221 55% 44 11% 2 0%

Participar em ações de formação 37 9% 36 9% 55 14% 199 49% 71 18% 6 1%

Participar em projetos de mudança na ARS Algarve, I.P. 48 12% 35 9% 76 19% 169 42% 60 15% 16 4%

Sugerir melhorias 43 11% 34 8% 84 21% 175 43% 53 13% 15 4%

Grau de Satisfação

Muito 

Insatisfeito
Insatisfeito Indiferente Satisfeito

Muito 

Satisfeito
Não Aplicável

Grau de Motivação

Muito 

Desmotivado
Desmotivado Indiferente Motivado

Muito 

Motivado
Não Aplicável
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7. Comparação com o Desempenho de Outros Serviços, Organismos ou Orientações Técnicas 

Na tabela seguinte apresenta-se o conjunto de OOp e de indicadores definidos pela ARS Algarve, I.P. para o ano de 2019, 

foram selecionados os que nos parece existir comparabilidade com as metas e/ou desempenhos de outros serviços e/ou 

orientações técnicas.  

Com esta observação pretende-se inserir uma perspetiva de benchmarking e de melhoria contínua do desempenho do 

Serviço. 

Tabela 11: Comparação com o Desempenho de outros Serviços e/ ou Orientações Técnicas 

 

 

 

 

8. Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho 

Neste sentido, está prevista a prossecução de um conjunto ampliado de medidas de anos anteriores e projecção de outras 

de âmbito transversal, que objetivam a melhoria da eficiência das atividades desenvolvidas na ARS, das quais se destacam: 

 Melhoria da comunicação interna da ARS, garantindo a articulação entre as várias unidades orgânicas e a coerência 

na atuação; 

 Desenvolver estratégias integradas, flexíveis, sistemáticas, quantitativas, qualitativas e transdisciplinares, com o 

objetivo de aproximar as necessidades institucionais e profissionais da oferta formativa no contexto de 

desenvolvimento e da inovação; 

 Dar continuidade à implementação do sistema de controlo de assiduidade biométrico; 

QUAR 2019 Organismo Comparável
Resultado/Meta do 

Organismo Comparável 

Indicador  3.1

Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV 

cumprido *), nas crianças que completam os 2 anos 

de idade no ano em avaliação

95% DGS 98%

Indicador  3.2

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina 

contra o sarampo (PNV recomendado), nas 

crianças que completam os 6 anos de idade no ano 

em avaliação

93% DGS 96%

QUAR 2019 Organismo Comparável
Resultado/Meta do 

Organismo Comparável

Indicador 8.1

Percentagem de embalagens de medicamentos 

genéricos prescritos, no total de embalagens de 

medicamentos prescritos (%)

59%

Monitorização do Mercado de 

medicamentos em 

ambulatório, INFARMED 

63%

Objetivos Operacionais (QUAR 2019)
OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação  (OE1+ OE2+ OE3+OE6)   

OOp8: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)  
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 Aquisição de unidades de saúde móveis de proximidade para prestação de cuidados de saúde, equipadas também 

para diagnóstico, que permitam atuar na prevenção, diagnóstico e vigilância da doença em populações residentes 

em territórios desfavorecidos – rurais e de baixa densidade – complementando os cuidados de saúde atualmente 

prestados e, em particular, suprindo deficiências de identificação e intervenção precoce junto das populações; 

 Implementar o sistema de gestão documental, decisivo para a gestão da informação de forma desmaterializada 

aumentando a eficiência na gestão de processos e na tramitação, decisão, procura e gestão de documentos; 

 Elaborar o Plano Regional de Saúde, instrumnento essencial para maximizar os ganhos em saúde na Região, 

apostando decisivamente no envolvimento direto dos cidadãos; 

 Abertura de novos procedimentos concursais para as diversas especialidades médicas, assim como, a possibilidade 

de celebração de contratos individuais de trabalho com os profissionais médicos que se mostrem interessados em 

ingressar no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE (CHUA). 

 

 

 

 

 

III. UNIDADES HOMOGÉNEAS 

A ARS Algarve não tem Unidades Homogéneas. 

 

 

 

IV. BALANÇO SOCIAL: Análise Sintética da Informação 
 

1. Estrutura Profissional 

Em 31 de Dezembro de 2019 existiam 1.574 trabalhadores na ARS Algarve, IP, sendo que a maioria dos trabalhadores, está 

vinculado por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (1.421 colaboradores).  

A sua distribuição por cargo/carreira/categoria, bem como a modalidade de vinculação e sexo estão patentes na tabela 

seguinte: 
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Tabela 12: Trabalhadores por Modalidades de Vinculação 

 
Fonte: Balanço Social 2019, UGRH ARS Algarve, IP 

 

Verifica-se um acréscimo do nº de colaboradores em 2019 (1.574), quando comparado com o verificado em finais de 2018 

(1.535). Este aumento de 39 profissionais deve-se sobretudo ao recrutamento de profissionais da carreira especial de 

enfermagem através de procedimento concursal, como também a assinatura de contratos dos médicos de Medicina Geral e 

Familiar, colocados no âmbito do procedimento concursal. 

Gráfico 17: Modalidades de Vinculação 

 
Fonte: Balanço Social 2019, UGRH ARS Algarve, IP 

Os cargos dirigentes, num total de 10, englobam 3 de direção superior e 7 de direção intermédia. 

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

Dirigente Superior 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Dirigente Intermédio 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 6

Técnico Superior 0 0 26 82 1 9 0 0 0 2 0 2 27 95 122

Assistente Técnico 0 0 26 298 0 4 0 0 0 0 0 2 26 304 330

Assistente Operacional 

(Auxiliar de Acção Médica)
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Assistente Operacional 

(Outro)
0 0 39 133 0 1 0 0 0 0 0 0 39 134 173

Informático 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 9 2 11

Médico 0 0 102 148 31 55 1 0 0 0 0 2 134 205 339

Enfermeiro 0 0 57 364 0 0 0 0 0 0 3 23 60 387 447

Téc. Superior de Saúde 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29 32

Téc. Diagnóstico e 

Terapêutica
0 0 23 77 1 3 0 0 0 0 0 1 24 81 105

Total 2 1 282 1 139 34 72 2 5 0 2 5 30 325 1 249 1 574

TOTAL 

(2)

TOTAL (1) Grupo/cargo/carreiral / 

Modalidades de vinculação

Cargo 

Politico / 

Mandato

CT em Funções 

Públicas por 

tempo 

indeterminado

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo 

certo/incerto

CT "por tempo 

indeterminado" / "a 

termo resolutivo 

certo" / "a termo 

resolutivo incerto" no 

âmbito do código do 

trabalho

Comissão de Serviço 

no âmbito do LTFP

Comissão de Serviço 

no âmbito do Código  

do Trabalho

3 

1 286 

175 

3 

7 

61 

3 

106 

7 

2 

35 

Cargo Politico / Mandato

CT em Funções Públicas por tempo indeterminado

CT em Funções Públicas a termo resolutivo
certo/incerto

Comissão de Serviço no âmbito da LTFP

Comissão de Serviço no âmbito do Código  do
Trabalho

CT "por tempo indeterminado" / "a termo resolutivo
certo" / "a termo resolutivo incerto" no âmbito do…

2019 2018
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As carreiras mais representadas na ARS Algarve, I.P. são as de enfermagem e médica, que representam cerca de 52% do 

total de colaboradores, seguida pelas carreiras assistente técnica e assistente operacional. 

A carreira de informática e técnico superior de saúde são as menos representadas, conta com 11 trabalhadores na área de 

informática e 32 técnicos superiores de saúde. A representatividade das carreiras no cômputo dos trabalhadores da ARS 

Algarve é semelhante à verificada no ano anterior. 

Tabela 13: Trabalhadores por Carreira/Cargo 

 Fonte: Balanço Social UGRH ARS Algarve, IP 

 

2. Estrutura Etária e Sexo 

Do total dos trabalhadores desta ARS Algarve, 79,4% são do sexo feminino e 20,6% do sexo masculino.  

Gráfico 18: Percentagem de trabalhadores por sexo 

 
Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

2010 2011 2012 * 2013 2014** 2015** 2016** 2017 2018 2019

6 3 3 4 3 5 3 3 3 3 -50,0%

9 7 7 8 8 8 7 7 7 6 -33,3%

281 294 293 289 287 307 309 345 351 339 20,6%

402 412 436 467 445 420 397 419 450 447 11,2%

8 7 9 10 11 10 12 11 11 11 37,5%

23 26 26 38 40 38 40 33 32 32 39,1%

70 68 76 98 99 96 93 97 100 122 74,3%

108 109 110 110 142 142 149 102 101 105 -2,8%

324 319 327 331 309 312 319 304 302 330 1,9%

132 122 116 48 63 50 43 6 6 6 -95,5%

134 132 119 186 196 191 192 181 172 173 29,1%

2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -100,0%

1 499 1 500 1 522 1 589 1 603 1 579 1 565 1 508 1 535 1 574 5,0%

* **  Considerado n.º de dirigentes com tipo de vínculo (Cargo Politico/Mandato, em "CT em Funções Públicas por tempo indeterminado").

** *  Apartir de 2014, estão incluidos os Recursos Humanos do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul.

*** Incluí médicos de Saúde Pública e médicos em Formação.

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

N.º de Técnicos Superiores

Téc. Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional (Outro)

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)

Outro Pessoal

Total

Variação 

(2010-2019)

 Total Efectivos na Região
Carreiras/Grupos Profissionais

Dirigente Superior

Dirigente Intermédio

Enfermeiro

Téc. Superior de Saúde

Médico ***

Informático



  
Página 42 

  

Relatório de Atividades - 2019  

3. Assiduidade 

Ausências 

Da análise feita, verifica-se que o número total de ausência ao trabalho em 2019, foi de 51.140 dias, sendo que 42.651 dias 

pertenceram ao sexo feminino (83%) e 8.489 ao sexo masculino (17%).  

Destes e referindo os mais significativos, o maior volume de ausências relaciona-se com a doença, contabilizando 26.048 

dias, o que representa uma taxa de 50,9%, logo a seguir o maior número de ausências deveu-se à proteção da 

parentalidade, correspondendo a 11.834 dias, o que corresponde a uma taxa de 23,1%. Os outros motivos, contabilizaram 

um total de 6.396 dias, o que representa uma taxa de 12,5%. 

A taxa de absentismo que se situa nos 14,4%, denota um aumento relativamente a 2018 que se situou nos 12,4%. 

Gráfico 19: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano 2019, segundo o motivo de ausência 

 
Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

No que respeita à taxa de variação, verificou-se um acréscimo de 19% de dias de ausência ao trabalho no total do ano de 

2018 para o ano de 2019, a qual se deve sobretudo ao acréscimo do número de dias de ausência por Injustificadas 

(+100%); por acidente em serviço ou doença profissional (+80%); por Protecção na parentalidade (+44%); por 

Falecimento de familiar (+23%), por Trabalhador-estudante (+19%); por doença (+16%); por Outros (+10%). 

No entano registou-se um decréscimo nos dias de ausência por motivo Greve (-24%), por Casamento (-7%), e por 

Assistência a familiares (-1%). 

Verificou-se um acréscimo do número de dias de ausência por e conforme se observa no gráfico abaixo. 
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Gráfico 20:Taxa de Variação 2018/2019- número de dias de ausência por motivo 

 
Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

 

4. Caracterização 

A taxa de feminização é de 79,4% em 2019, superior a 2018, em que a taxa se situava nos 79,0%. 

Relativamente ao grupo de técnico superior sobre o total de efetivos da ARS Algarve, IP, resulta de uma taxa de tecnicidade 

de 67,7 %. 

No que respeita ao índice de enquadramento, que deriva do quociente entre pessoal dirigente sobre o total de efetivos 

representa 0,6% no ano de 2019. 

No ano 2019, a taxa de absentismo, situou-se em 14,4 %, o que representa um acréscimo face ao ano anterior, que registou 

12,4%. 

A informação mais detalhada relativa aos Recursos Humanos, consta do Balanço Social elaborado de acordo com a matriz 

produzida pela DGAEP, à data de 31 de Dezembro de 2019. 
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Tabela 14: Indicadores de Recursos Humanos 

 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

 

 

 

V. INICIATIVAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  

De acordo com o estipulado na Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, informa-se que durante o ano de 2019 não foi realizada 

qualquer despesa com ações informativas e de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social.  

 

Mais se informa que o valor total despendido em 2019 na rubrica de Publicidade e Propaganda de 7 374,53 euros diz 

respeito a despesas relacionadas, designadamente, com a impressão e aquisição de materiais ou outros meios 

promocionais, tais como cartazes, folhetos, flyers, posters, roll ups, sinalética das unidades e serviços centrais e dos ACeS, e 

renovação da imagem da unidade movel da DICAD,  assim como a publicação obrigatória de anúncios de concursos públicos 

e/ou oferta de emprego; o pagamento à Imprensa Nacional da Casa da Moeda das publicações em Diário da República, 

assim como outros materiais e processos efetuados pelos diversos serviços da instituição. 

 

Indicador Unidade Descrição 2018 2019

Nível etário anos Soma das idades/Total de recursos humanos ND ND

Índice de envelhecimento %
Número de recursos humanos com idade >55 

anos/Total de recursos humanos
ND ND

Taxa de feminização % Total de mulheres/Total de recursos humanos 79,0 79,4

Índice de tecnicidade %
Número de técnicos superiores/total de recursos 

humanos
68,7 67,7

Índice de enquadramento %
Número de dirigentes/Total de recursos 

humanos
0,7 0,6

Taxa de Absentismo %

Número de dias de faltas / (Número anual de 

dias trabalháveis

(*) x Número total de recursos humanos)

12,4 14,4
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VI. PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRESTADORAS DE CUIDADOS 

1. Rede de Referenciação de Urgência e Emergência do Algarve 

A Rede de Referenciação de Urgência/Emergência do Algarve está formalizada desde 14 de Fevereiro de 2009, dando 

cumprimento ao Despacho nº 5414/2008 de 28 de Janeiro de 2008 do Ministro da Saúde e ao processo de Requalificação da 

Rede de Urgências iniciado em 2006. 

No âmbito do processo de requalificação da Rede de Urgência/Emergência a região do Algarve passou a contar com 6 

pontos de Rede. 

Desta forma, a Rede de Urgência/Emergência no Algarve reúne, dois Serviços de Urgência Hospitalares do Centro 

Hospitalar e Universitário do Algarve e quatro Serviços de Urgência Básica (SUB). 

Serviços de Urgência Hospitalares: 

 Serviço de Urgência Polivalente (SUP) na Unidade Hospital de Faro do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve, EPE (CHUA). 

 Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (SUMC) na Unidade Hospitalar de Portimão o Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve, EPE (CHUA). 

 Serviços de Urgência Básica (SUB) 

 SUB na Unidade Hospitalar de Lagos (CHUA). 

 SUB sedeados nos Centros de Saúde de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António (CHUA). 

As SUB's de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António estão dotados de dois médicos, três enfermeiros, técnico de 

radiologia, durante as 24 horas, equipados com RX digital, com envio da imagem por via informática, Electrocardiograma 

com desfibrilhador, ligado à Unidade de Hemodinâmica do Hospital de Faro (ponto de rede da via verde coronária desde 1 de 

Agosto de 2007) e ao CODU/INEM, análises clínicas (Point-of-Care), e, sistema de triagem de prioridades (Triagem de 

Manchester) e processo clínicos eletrónicos, ligados por via informática aos Hospitais de referência. 

A Rede completa-se com o seguinte dispositivo pré-hospitalar: 

 Três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação sedeadas em Portimão (CHUA), Albufeira (SUB de 

Albufeira) e Faro (CHUA). 

 Quatro Ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida) sedeadas em Lagos (SUB Lagos), Loulé (SUB 

Loulé), Tavira (CS Tavira) e Vila Real de Santo António (SUB de VRSA). 

 Moto - INEM - sedeada em Faro 

 Helicóptero - INEM sedeado no Heliporto de Loulé. 

As Redes de Urgência/Emergência Hospitalar e Rede Pré-Hospitalar articulam-se através do Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes do INEM - Algarve e dispõem ainda das Vias Verdes do Enfarte Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular 

Cerebral. 
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Nos quatro serviços de Urgência Básica - Lagos, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António os atendimentos registaram 

um acréscimo (1%) no ano de 2019 verificando-se um total de 123.130 atendimentos, menos 1.153 do que em 2018. 

Tabela 15: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (SUB) 

 
Fonte: CHUA 

Em 2019, verificou-se maior número de atendimentos nas quatro SUB no período das 08h às 16h, correspondendo a 49,2% 

do total de atendimentos.  

Desagregando os dados por SUB, o serviço de urgência básica de Loulé e Vila Real de Santo António apresentaram o 

mesmo horário de maior procura no período das 8h-às12h e das 16h às 20h. Contudo, a SUB de Albufeira registou maior 

procura de atendimentos no período das 08h às 16h.  

Tabela 16: Movimento por Hora de Atendimento nos Serviços de Urgência Básica (SUB) – 2019 

 
Fonte: CHUA 

O número de atendimentos em 2019 nos serviços de urgência do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) foi de 

240.078, comparando com 2018, observou-se uma variação positiva de 5,8%.  

Tabela 17: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) 

 
Fonte: CHUA 

2015 2016 2017 2018 2019 Var.% 18-19

SUB Albufeira 42 615 40 218 37 859 37 936 38 541 2%

SUB Loulé 38 122 36 798 34 508 35 223 35 829 2%

SUB Lagos 24 316 22 580 22 905 22 321 23 200 4%

SUB Vila Real Santo António 32 108 29 268 27 976 26 497 25 560 -4%

Total SUB's 137 161 128 864 123 248 121 977 123 130 1%

00-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total

SUB Albufeira 5 301 9 813 8 592 8 470 6 365 38 541

SUB Loulé 3 528 9 982 8 160 8 215 5 944 35 829

SUB Lagos 1 941 6 474 5 950 5 419 3 416 23 200

SUB Vila Real Santo António 2 848 6 150 5 512 5 881 5 169 25 560

Total 13 618 32 419 28 214 27 985 20 894 123 130

2016 2017 2018 2019 Var% 18/19

CHUA - Unidade 

Hospitalar de Faro
131 267 139 753 128 125 136 750 6,7%

CHUA - Unidade 

Hospitalar de Portimão
96 778 102 211 98 691 103 328 4,7%

Total 228 045 241 964 226 816 240 078 5,8%
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Em 2019, verificou-se maior número de atendimentos nos serviços de urgência do Centro Hospitalar e Universitário do 

Algarve (CHUA), no período das 08h às 16h. 

Tabela 18: Movimento por Hora de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) - 2019 

 
Fonte: CHUA 

 

 

 

2. Cuidados de Saúde Primários 

 

2.1 Utentes Inscritos e Utilizadores 

Em 2019 no âmbito territorial da ARS Algarve, havia um total de 489.493 utentes inscritos ativos. 

Figura 2: Pirâmide etária dos utentes inscritos na Região Algarve (2019) 

 
Fonte: SIARS 

Em termos locais,a diminuição do número total de utentes inscritos ativos sem médico de família atribuído observou-se um 

aumento em dois ACES (Central e Sotavento) da região do Algarve.  

 

00-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total

(CHUA) SU - Faro 16 647 35 174 31 942 30 268 22 719 136 750

(CHUA) SU - Portimão 11 614 27 546 23 842 23 151 17 175 103 328

Total 28 261 62 720 55 784 53 419 39 894 240 078
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Tabela 19: Número Total de Utentes Inscritos Com e Sem Médico de Família Atribuído, por ACES (2018-2019) 

 
Fonte: SIARS 

Na tabela seguinte, os dados apresentados foram extraídos do SIARS, estão contemplados os utentes inscritos ativos 

(frequentadores) e utentes inscritos não frequentadores no período em análise.  

A proporção de utentes inscritos sem médico de família atribuído foi de 13%, traduzindo um acréscimo relativamente ao ano 

anterior, que registou 11%. 

Tabela 20: Número de Utentes Inscritos Ativos, Utentes Inscritos Não frequentadores Sem Médico de Família 

Atribuído, por ACES (2017-2019) 

 
Fonte: SIARS 

O número de utilizadores nos cuidados de saúde primários na região do Algarve aumentou cerca de 3% em 2019 em 

comparação com o ano 2018. 

 

Tabela 21: Utilizadores por ACES 2018/2019 

 
Fonte: SIARS 

 

 

 

2018 2019
Var% 

2018/2019
2018 2019

Var% 

2018/2019
2018 2019

Var% 

2018/2019

ACES CENTRAL 10 931 26 200 140% 239 096 231 961 -3% 250 027 258 161 3% 10%

ACES SOTAVENTO 1 741 2 071 19% 55 839 57 126 2% 57 580 59 197 3% 3%

ACES BARLAVENTO 41 367 36 956 -11% 124 225 135 179 9% 165 592 172 135 4% 21%

ALGARVE 54 039 65 227 21% 419 160 424 266 1% 473 199 489 493 3% 13%

ACES
% total de  utentes 

ativos Sem médico 

de família 2019

Total  Utentes  Inscritos Sem Médico 

de Família
Total Inscritos Com Médico de Família Total Inscritos Ativos

2018 2019
Var% 

2018/2019
2018 2019

Var% 

2018/2019
2018 2019

Var% 

2018/2019

ACES CENTRAL 10 931 26 200 140% 38 054 37 262 -2% 48 985 63 462 30% 59%

ACES SOTAVENTO 1 741 2 071 19% 4 369 4 100 -6% 6 110 6 171 1% 66%

ACES BARLAVENTO 41 367 36 956 -11% 25 385 24 325 -4% 66 752 61 281 -8% 40%

ALGARVE 54 039 65 227 21% 67 808 65 687 -3% 121 847 130 914 7% 50%

ACES

Utentes inscritos Ativos Sem Médico 

de Família

Utentes incritos Não Frequentadores Sem 

Médico de Família

Total  Utentes Sem Médico de 

Família
%  utentes inscritos  

Não 

Frequentadores 

2019

2018 2019
Var% 

2018/2019

ACES CENTRAL 153 527 156 293 2%

ACES BARLAVENTO 107 713 113 004 5%

ACES SOTAVENTO 42 242 43 180 2%

ALGARVE 302 417 311 472 3%

ACES

Utilizadores por ACES
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Tabela 22: Nº de Unidades de Saúde Familiares (USF) Algarve – 2019 

 

 

2.2 Indicadores de Produção dos Cuidados de Saúde Primários 

Em 2019 realizaram-se um total de 1.223.763 consultas na rede de cuidados de saúde primários (ACES), mais 3% em 

relação a 2018. 

Relativamente às consultas programadas verificou-se também um acréscimo de 5%, comparando com o ano 2018. 

Tabela 23: Produção dos Cuidados de Saúde Primários na Região Algarve (2018 e 2019) 

 
Fonte: SIARS 

 

 

 

 

ACES Centro de Saúde USF Modelo Data Início
Data Início 

(Modelo B)

Albufeira B 03/08/2009 01/07/2015

Sol Nascente A 14/12/2018

Al-Gharb A 01/10/2007

Farol A 30/12/2008

Ria Formosa B 30/04/2010 01/07/2012

Ossónoba A 21/08/2017

Golfinho A 12/11/2018

Lauroé B 01/07/2011 01/07/2015

Quarteira A 08/07/2019

SerraMar A 15/07/2019

Âncora B 02/10/2006 01/12/2009

Mirante B 05/05/2008 01/01/2012

Descobrimentos B 10/05/2016 01/10/2018

Amendoeira A 13/04/2018

Atlântico Sul A 12/12/2016

Portas do Arade A 20/12/2018

Castro Marim Baesuris A 03/10/2016

Tavira Balsa B 03/12/2007 01/10/2016

Levante B 01/06/2015 01/10/2016

Esteva A 01/09/2015

 Central

Barlavento

 Sotavento

Faro

Olhão

Vila Real de Santo António

Albufeira

Lagos

Portimão

Loulé

ARS ALGARVE, IP 2018 2019
Variação 

18/19

Consultas Totais (Ambulatório+AC) 1 188 295 1 223 763 3%

Consultas Programadas 586 425 618 221 5%

Atendimentos em AC * 38 10 -74%

* Nº Cons. Doença Aguda Recurso 
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Tabela 24: Movimento de Consultas 2014-2019 

 

 

3. Cuidados de Saúde Hospitalares 

Em 2019 realizou-se um total de 310.518 consultas externas pelas unidades hospitalares do SNS da ARS Algarve, 

correspondendo a um acréscimo de 7,5% relativamente ao ano anterior. Quanto às primeiras consultas, foram realizadas 

86.166, correspondendo a um acréscimo de 6,5 % relativamente ao ano de 2018. 

Tabela 25: Consultas realizadas nos hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2018-2019) 

 
Fonte: CHUA 

Nota: inclui consultas por pessoal não Médico 

No que diz respeito ao internamento nas Unidades Hospitalares da Região do Algarve em 2019, 33.345 doentes saídos sem 

transferência interna, correspondentes a 323.791 dias de internamento, verificou-se um crescimento médio do número de 

dias de internamento de 3% relativamente ao ano anterior. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLANEAMENTO FAMILIAR 33 330 28 517 31 499 30 718 34 855 33 787 -3,1%

SAÚDE MATERNA 27 038 29 172 31 931 32 567 34 661 35 331 1,9%

SAÚDE INFANTIL 89 137 91 305 96 263 96 372 104 956 114 008 8,6%

SAÚDE JUVENIL 22 206 23 698 25 877 21 904 25 549 26 038 1,9%

SAÚDE ADULTOS 893 130 922 784 965 726 941 500 970 191 989 505 2,0%

19 a 44 anos 187 328 194 262 199 361 195 413 202 045 206 843 2,4%

45 a 64 anos 302 034 313 791 329 165 323 671 339 788 349 421 2,8%

» 65 anos 403 768 414 731 437 200 422 416 428 358 433 241 1,1%

ESPECIALIDADES 7 798 7 325 7 053 7 831 12 010 18 364 52,9%

DOMICÍLIOS 5 613 5 823 6 342 4 998 6 035 6 720 11,4%

S.A.P. / S.U.B. / C.A. 113 005 29 764 59 54 38 10 -73,7%

Total de Consultas 1 191 257 1 138 388 1 164 750 1 135 944 1 188 295 1 223 763 3,0%

Consultas de Reforço * 288 969 251 787 215 559 181 304 170 908 160 117 -6,3%

Fonte - SIARS.

* - As Consultas de Reforço já estão incluidas nas Consultas de Ambulatório dos respectivos Programas de Saúde,

por essa razão não se pode somar ao total das consultas  porque vai duplicar.

Var. (%) 

18/19
Consultas

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

CHUA - Unidade Hospitalar de Faro 52 982 50 101 52 086 56 362 8,2% 187 954 182 158 182 362 197 961 8,6%

CHUA - Unidade Hospitalar de Lagos 771 872 893 617 -30,9% 3 535 4 247 4 622 3 204 -30,7%

CHUA - Unidade Hospitalar de 

Portimão
29 975 28 499 27 924 29 187 4,5% 111 115 104 313 101 756 109 353 7,5%

CHUA - Total 83 728 79 472 80 903 86 166 6,5% 302 604 290 718 288 740 310 518 7,5%

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Centro Hospital e Universitário do 

Algarve (CHUA)

1ªs consultas Total de Consultas
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As Unidades Hospitalares em que se observou um decréscimo de doentes saídos foi Lagos e Portimão (-11,9% e -3,5% em 

relação a 2018), enquanto nas Unidade Hospitalar de Faro observou-se um crescimento. 

A lotação praticada em 2019 foi de 999 camas com uma taxa de ocupação de 88,80%, valor superior ao verificado no ano 

anterior. 

Tabela 26: Indicadores de Internamento nas Unidades Hospitalares da Região do Algarve, 2018-2019 

 
Fonte: CHUA 

Nota: s/ Berçário, s/SO e s/Transf. Interna 

O número de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais da ARS Algarve em 2019 foi de 240.078. Em comparação 

com 2018, observou-se um acréscimo do número de atendimentos com uma taxa de crescimento cerca de 6%. 

Tabela 27: Total de Atendimentos na Urgência por Serviço dos Hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento 
(2018-2019) 

 
Fonte: CHUA 

A produção cirúrgica total (15.713 cirurgias) apresentou uma variação positiva de 12% relativamente a 2018 – refletindo no 

acréscimo observado na cirurgia convencional e ambulatória. O maior aumento na região foi observada na cirúrgia 

ambulatória (15%), correspondente em 2019 a 29% do total de cirurgias. 

 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

CHA - Unidade Hospitalar de Faro 20 949 20 880 21 776 4,3% 199 195 211 402 217 891 3,1% 613 633 635 0,3% 89,09 91,50 94,01 2,7%

CHA - Unidade Hospitalar de Lagos 713 864 761 -11,9% 13 821 12 937 13 010 0,6% 40 40 39 -2,5% 94,66 88,61 91,39 3,1%

CHA - Unidade Hospitalar de 

Portimão
11 031 11 196 10 808 -3,5% 95 228 89 931 92 890 3,3% 311 326 325 -0,3% 83,87 75,58 78,31 3,6%

CHAlgarve 32 693 32 940 33 345 1,2% 308 244 314 270 323 791 3,0% 964 999 999 0,0% 87,64 86,19 88,80 3,0%

Centro Hospital e Universitário do 

Algarve (CHUA)

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

cresciment

o 

2018/2019

Nº doentes saídos (s/ 

transf. Internos)
Nº dias de internamento Lotação praticada Taxa de ocupação

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

 Urgência Geral 84 250 76 711 82 375 7% 61 983 58 037 60 302 4% 146 233 134 748 142 677 6%

 Urgência Obstétrica 12 776 12 472 13 254 6% 9 013 8 240 8 353 1% 21 789 20 712 21 607 4%

 Urgência Pediátrica 42 727 38 942 41 121 6% 31 215 32 414 34 673 7% 73 942 71 356 75 794 6%

CHUAlgarve 139 753 128 125 136 750 7% 102 211 98 691 103 328 5% 241 964 226 816 240 078 6%

Centro Hospital e 

Universitário do Algarve 

(CHUA)

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

crescimento 

2018/2019

Tx de 

crescimento 

2018/2019

CHA - Unidade Hospitalar de 

Faro

CHUA - Unidade Hospitalar 

de Portimão
CHUA - Total
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Tabela 28: Produção Cirúrgica nos Hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2018-2019) 

 
Fonte: CHUA 

 

 

VII. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PREVISTAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO DE 

ATIVIDADES 

1. Execução global do Plano 

A elaboração do Plano de Atividades da ARS Algarve conta com a participação dos Serviços e Dirigentes através de planos 

sectoriais que incluem uma ficha de objetivos operacionais e indicadores, que pretendem perspetivar as ações necessárias 

para realização das suas atribuições e competências.  

Os objetivos e indicadores elegidos para o QUAR da ARS constam das atividades organizadas nos planos e relatórios de 

atividade setoriais, vertidos agora neste relatório de atividades. 

A concretização das atividades pelos Serviços foi, como já referido, grandemente condicionada pela conjuntura económica e 

financeira, pela carência de recursos humanos, pela ausência de orçamento de investimentos, para fazer face à necessidade 

de substituição e renovação de equipamentos de saúde, pelos constrangimentos processuais, advindos no decurso do ano, 

associados à execução orçamental, mas também pelo número elevado de pedidos externos, de diversas entidades, que se 

sobrepõem à execução programada das atividades planeadas. 

Em termos do balanço da execução global do Plano de Atividades de 2019 podemos considerar que a grande maioria das 

metas estabelecidas pelas unidades orgânicas da ARS Algarve, IP (Departamentos, Unidades Orgânicas, Equipas de 

Projeto, Núcleos) foram concretizadas. 

O quadro seguinte reflete a execução do Plano de Atividades de 2019 pela estrutura Funcional da ARS Algarve. 

 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Cirurgia Ambulatória 5 220 3 177 3 923 23% 4 067 2 963 3 161 7% 9 287 6 140 7 084 15%

Cirurgia Convencional 3 240 2 790 3 098 11% 1 446 1 183 1 404 19% 4 686 3 973 4 502 13%

Cirurgia Urgente 1 827 2 233 2 511 12% 1 669 1 729 1 616 -7% 3 496 3 962 4 127 4%

Total Cirurgias 10 287 8 200 9 532 16% 7 182 5 875 6 181 5% 17 469 14 075 15 713 12%

CHUA - Total Tx de 

crescimento 

2018/2019

Centro Hospital e Universitário 

do Algarve (CHUA)

CHUA - Unidade Hospitalar 

de Faro Tx de 

crescimento 

2018/2019

CHUA - Unidade Hospitalar 

de Portimão Tx de 

crescimento 

2018/2019
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Quadro 3: Grau de Execução da Estrutura Orgânica da ARS em 2019 

 

As unidades orgânicas da ARS definiram 103 objetivos operacionais, decompostos em 178 indicadores de medida. Do total 

de objetivos operacionais 52 (50%) foram superados, 31 (30%) atingidos e 20 (19%) não foram atingidos. 

No que respeita à realização do Plano de Atividades esta situou-se nos 112% relativamente à sua estrutura orgânica e de 

109% relativamente às atividades do Plano Nacional de Saúde e dos Programas de Saúde Prioritários. 

No que respeita ao desempenho dos programas prioritários, apresentam-se as respetivas taxas de execução refletidas no 

quadro seguinte: 

Quadro 4: Grau de Execução dos Programas Prioritários em 2019 

 

 

A execução dos objetivos operacionais, indicadores de medida e metas definidas por unidades orgânicas e programas, 

encontram-se detalhados no capítulo ―Execução por Unidade Orgânica / Equipa /Núcleo‖ constam das fichas de actividade 

em anexo. 

 

 

 

Unidade Orgânica Nº Objetivos Nº Indicadores Não Atingiu Atingiu Superou
Taxa de 

Realização

DSPP 26 31 7 7 12 115%

DC 2 9 0 0 2 112%

NF 4 4 1 2 1 112%

GJC-NCD 5 6 2 0 3 103%

UCL 7 7 0 4 3 113%

GIEP 11 14 2 3 6 105%

SSO 5 22 2 1 2 115%

AIC 12 19 1 6 5 108%

DICAD 21 55 5 3 13 109%

ERCCI 7 8 0 4 3 115%

GACI 3 3 0 1 2 117%

Total 103 178 20 31 52 112%

Grau de Execução 2019 -  Estrutura Orgânica 

Nº Objetivos Nº Indicadores Não Atingiu Atingiu Superou
Taxa de 

Realização

PRPCT 8 12 1 3 4 113%

PNPAS 7 20 1 0 3 104%

Total 15 32 2 3 7 109%

Grau de Execução 2019 -  Programas de Saúde Prioritários
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2. Execução por Unidade Orgânica / Equipa /Núcleo 

 

2.1 Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) 

As competências Departamento de Saúde Pública e Planeamento são as expressas nos Estatutos da ARS Algarve, IP 

(Artigo 3º, da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, publicada no DR n.º 99, Série I, de 22 de maio de 2012. 

Na dependência direta do Departamento, foram estruturadas diferentes áreas e núcleos de âmbito transversal, 

nomeadamente: Núcleo de Planeamento e Estatística, Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres, Núcleo de 

Vigilância Epidemiológica, Gestão de Programas e Promoção da Saúde, Programas de Saúde Prioritários, Núcleo de 

Monitorização de Medicamentos e Análise de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, cujos resultados de 

2018 encontram-se descritos em seguida. 

Grau de Execução 

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento do Departamento. 

Quadro 5: Execução do Plano de Atividades 2019 - Direção (DSPP) 

 

 

 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Elaboração de report de monitorização (meses) ND 3 0 2 100% 3 100% Atingiu

OOp2: Promover a desmaterialização dos processos

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Elaborar base de dados para o registo de todas as respostas enviadas 

via e-mail (meses)
ND 1 0 2 50% 1 100% Atingiu

2.2
Elaborar base de dados de registo de atividades/tarefas realizadas 

diarias (meses)
ND 1 0 2 50% 1 100% Atingiu

OOp3: Elaborar o Plano de Atividades e QUAR  de acordo com o calendário do ciclo de gestão 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

Propor ao CD uma reunião de preparação SIADAP1 (Plano Atividades 

e QUAR ) para os Dirigentes/Coordenadores/Responsáveis 

Dirigentes/Coordenadores/Responsáveis  meses

ND 11 0 11 50% 11 125% Superou

3.2
Submissão do Plano de Atividades e QUAR na plataforma SIADAP 

(data) Prazo N Prazo N-1
ND 30 15 25 50% 26 100% Atingiu

Grau de Execução

106%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS -   Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) / Núcleo de Estatística e Planeamento 

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp1:   Actualizar a informação relativa à produção dos Cuidados de Saúde Primários e  posterior divulgação 
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Quadro 6: Execução do Plano de Atividades 2019 – Núcleo de Estatística e Planeamento (DSPP) 

 

 

As atividades desenvolvidas abrangem as seguintes áreas, descriminadas, de maneira resumida e nos vários pontos que se 

apresentam. 

2.1.1 Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres 

2.1.2 Gestão de Programas e Promoção da Saúde 

2.1.3 Programas de Saúde Prioritários 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.1.1. Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres 

Nota introdutória 

O Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura Ayres, integrado no Departamento de Saúde Pública da ARS Algarve, 

contribui para o diagnóstico, avaliação e gestão do risco, integrando programas de Vigilância e Rastreio nos três ACES 

algarvios, e desenvolvendo ainda actividade nas Análises Clínicas às unidades de saúde dos ACES Central e 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 doenças transmissíveis, contribuindo para a pesquisa e estudo de micobactérias, sendo 

Laboratório de referência na região algarvia. Possui um papel fulcral no controlo e prevenção da Doença dos Legionários nos 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Tratamento de todos os pedidos entrados, nos prazos delimitados (%) ND 90% 4% 100% 100% 98% 120% Superou

OOp2: Promover a desmaterialização dos processos

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 Elaborar base de dados para o registo de todas as respostas enviadas via e-mail ND 1 0 31/ago 50% 1 100% Atingiu

2.2 Elaborar base de dados de registo de atividades/tarefas realizadas por dia ND 1 0 30/jul 50% 1 100% Atingiu

OOp3: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública na Região

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
Promover a operacionalização  dos programas Vigilância Epidemiológica em 

Saúde Ambiental na Região  (nº reuniões)
ND 2 0 3 50% 2 100% Atingiu

3.2
Monitorizar a execução de programas Vigilância Epidemioloógica em Saúde 

Ambiental na Região bimestral
ND 2 0 1 50% 2 100% Atingiu

Grau de Execução

110%

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS    Direção do Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP)

OOp1: Preparação de documentação para respostas parlamentares, IGAS, ACSS, MS, ERS,SPMS, Tribunal de Contas

INDICADORES

INDICADORES
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Hospitais, unidades hoteleiras e termas. Com a chegada do Verão é efectuada ainda a vigilância microbiológica das águas 

balneares e dos recintos de diversão aquática. As águas dos centros de Hemodiálise são também periodicamente analisadas 

neste laboratório. 

Do plano de vigilância, faz também parte a análise microbiológica de refeições escolares de algumas escolas da rede pré-

escolar e de ensino básico. 

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

no DICAD, no programa do MAPS e também nas prisões da região. Além disso, é responsável pela rede de Point-of-care 

distribuída também pelos três ACES. A rede Point-of-care tem como objectivo principal a disponibilização de algumas 

análises seleccionadas, directamente no local das consultas e é composta por equipamentos Afinion para testes de 

Hemoglobina Glicada, microalbuminúria e PCreactiva (SUB) e ainda equipamentos para micro INR (apoio à consulta dos 

utentes com alterações da coagulação). Presta também apoio à Saúde Ocupacional. 

O Laboratório colabora também no Rastreio Nacional das Hemoglobinopatias, e no Programa de Rastreio do Cancro do 

Cólon e Recto.  

O Laboratório de Saúde Pública Laura Ayres é ainda um dos nove laboratórios que integram a rede nacional para o 

diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus da gripe A(H1N1), coordenada pelo Laboratório Nacional de Referência para o 

Vírus da Gripe do INSA. Esta actividade, no entanto, tem estado suspensa por ausência de pedidos desde 2012. 

Atividades Desenvolvidas Previstas e Não previstas no Plano 

Em 2019 o LRSP apresentou uma produção que se encontra representada nos quadros seguintes.  

As análises de águas e alimentos foram realizadas de acordo com as amostras recolhidas segundo a programação anual 

estabelecida pelas Autoridades de Saúde com a concordância do Laboratório. 

Quanto às análises clínicas, as colheitas foram efectuadas segundo a escala mensal elaborada pelo Laboratório de acordo 

com vários factores, nomeadamente: disponibilidade de transporte da ARS Algarve; disponibilidade para colheitas por parte 

de Técnicos/Enfermeiros dos CS e USF; disponibilidade dos técnicos do LRSP para assegurar a sua actividade no 

laboratório no período da manhã. O número de resultados processados advém directamente da quantidade de utentes 

atendidos durante o período de colheitas. 

O LRSP ao longo de 2019 desenvolveu actividade nos sectores de Águas, Alimentos e Análises Clínicas, atendendo aos 

objectivos e programação anual estabelecida pelo DSPP.  

Relativamente ao exposto, a actividade desenvolvida ao longo de 2019 foi, tal como em anos anteriores, essencialmente 

programada, embora o LRSP esteja preparado para responder em situações de riscos emergentes tal como fez no passado. 

Analisando os resultados obtidos verificamos uma redução na quantidade de amostras analisadas para pesquisa de 

Mycobacterium tuberculosis. Os testes IGRA apresentam um aumento substancial. O maior aumento foi o verificado no 
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rastreio do cancro do cólon e recto em que houve a expansão massiva do Programa de rastreio para os diferentes CS da 

região.  

Nas Análises Clínicas houve uma redução no número de pedidos dos CS, podemos no obstante constatar que apesar disso 

o número de testes efectuados aumentou. Será pois objectivo afirmar que aumentou o número de testes requisitados por 

utente, especialmente nas áreas da Bioquímica e Imunologia. 

Ainda no número de testes efectuados nas Análises Clínicas, é possível observar que apenas ocorreu uma diminuição muito 

ligeira na microbiologia ao nível dos exsudados vaginais, todas as restantes áreas apresentaram aumentos consideráveis 

nos testes efectuados. A redução verificada na Microbiologia Clínica em termos gerais é explicada pela redução acentuada 

dos pedidos de pesquisa de Mycobacterium tuberculosis acima referidos. 

No sector da Saúde Pública, Microbiologia e Química de Águas e Alimentos a produção manteve-se praticamente inalterada 

em termos globais, resultado que demonstra a regularidade da calendarização dos Programas de Vigilância Sanitária e 

Programas de Controlo. De sublinhar um aumento considerável na Análise microbiológica de Águas Balneares. 

Quadro 7: Análises Clínicas (nº de amostras) 

Secção 2018 2019 Variação (2018/19) 

Análises Clínicas 6605 5172 -22% 

Hemoglobinopatias 510 503 -1% 

Tuberculose Análise B.K. 1755 1360 -23% 

Antibiogramas 108 112 4% 

IGRA 679 751 11% 

PRCCR 3852 13683 255% 

Total 13509 21581 60% 

 

Nas Análises Clínicas é possível observar uma diminuição do número de testes efectuados pela microbiologia de exsudados 

e coproculturas. Esta redução espelha a redução das análises do CMFR Sul que deixaram de ser realizadas no LRSP. 

Quadro 8: Total de Testes/Parâmetros efectuados em 2018/2019 

Análises 2018 2019 Variação (2018/19) 

Hematologia 8.600 9.505 10% 

Microbiologia Clínica 16.124 14.560 -11% 

Uroculturas 821 925 11% 

Exsudados Vaginais 203 197 -3% 

Coproculturas 3 21 86% 

Exsudado 
Nasofaringeo 

2 4 50% 
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Bioquímica e 
Imunologia 

63.356 81.071 22% 

Serviço de 
Microbiologia (Saúde 

Pública) 

16.185 17.196 6% 

Serviço Físico-Química 3.870 3.240 -19% 

Total 109.164 126.719 14% 

 

No sector da Saúde Pública, Microbiologia e Química de Águas e Alimentos a produção manteve-se praticamente inalterada, 

resultado que demonstra a regularidade da calendarização dos Programas de Vigilância Sanitária e Programas de Controlo. 

De referir um aumento ligeiro no número de pedidos de pesquisa para Legionella. 

Quadro 9: Análises Físico – Química de Águas (nº de amostras)  

Produto 2018 2019 Variação 2018/19 

Água de Consumo 
Humano 

296 270 -9% 

Água de 
Hemodiálise 

11 12 9% 

Piscinas 439 406 -8% 

TOTAL 746 688 -8% 

 

Quadro 10: Análises Microbiologia Águas/ Alimentos  (nº de amostras) 

Produto 2018 2019 Variação 2018/19 

Água de Consumo 
Humano 

719 733 2% 

Água mineral 
Natural 

109 105 -4% 

Piscinas e Div. 
Aquát. 

881 926 5% 

Balneares 104 164 37% 

Água de 
Hemodiálise 

11 13 15% 

Legionella 853 880 3% 

TOTAL 2677 2821 5% 

    

Alimentos 231 230 0% 

 

Quantos aos objectivos do desempenho do LRSP definidos no plano de actividades para 2019 da ARSA (vide tabela em 

anexo) cuja missão consiste em garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, 

adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área 

de intervenção, salientamos o cumprimento de todos os objectivos em relação à meta a atingir: 
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Objectivo nº. 1 - Responder aos pedidos de análise no âmbito dos Programas de Vigilância Sanitária e programas de 

Controlo, na vertente físico-química das águas de consumo humano. 

O tempo médio de resposta do Laboratório neste indicador foi de 9 dias, por conseguinte, o objectivo foi superado em 

relação aos 25 dias definidos na meta a atingir. 

Objectivo nº. 2 - Responder aos pedidos de análise no âmbito dos Programas de Vigilância Sanitária e programas de 

Controlo, na vertente microbiológica das águas de consumo humano. 

O tempo médio de resposta do Laboratório neste indicador foi de 3 dias em relação aos 10 dias definidos na meta a atingir. 

Objectivo nº. 3 - Responder aos pedidos de análise no âmbito do Programa Nacional de luta contra a Tuberculose.  

Exame Direto 

O tempo médio de resposta do Laboratório neste indicador foi de 1 dia em relação aos 2 dias definidos na meta a atingir. 

Exame Cultural 

O tempo médio de resposta do Laboratório neste indicador foi de 55 dias em relação aos 62 dias definidos na meta a atingir. 

Objectivo nº. 4 - Responder aos pedidos de análise no âmbito do programa de rastreio do cancro do cólon e recto. Esta 

resposta, medida pela diferença entre a data de entrada das amostras e a saída do resultado, foi de 1 dia, por conseguinte, 

foi largamente superada a meta definida no plano de 14 dias.   

Objectivo nº. 5 - Implementação de nova técnica de detecção de Legionella por PCR. A data de saída do primeiro resultado 

foi em meados de Fevereiro de 2019 tendo superado a meta que foi traçada para Junho de 2019. 

Causas de Incumprimento de Atividades ou Projetos Não Executados ou Com Resultados Insuficientes. 

- O desconhecimento do serviço disponibilizado pelo LRSP explica, em grande medida, a fraca adesão dos utentes ao envio 

para o LRSP das suas análises, o que impede um aumento na produção desejável tanto por razões de rentabilização 

económica como tendo em vista uma melhoria da qualidade. 

- Dificuldades e morosidade nos processos de aquisição de reagentes/consumíveis por parte da ARS. 

- Transporte ineficaz – O transporte de apoio às colheitas no ACES Central e Sotavento é feito com recurso às viaturas dos 

Serviços Centrais e do ACES Sotavento, estando dependente naturalmente da sua disponibilidade. Tal facto impossibilita 

realizar colheitas nos ACES de uma forma regular e alargada, reflectindo-se na rentabilização do LRSP. De referir que 

durante um período de 3 meses no verão de 2018 não foram realizadas colheitas no Sotavento por inexistência de 

transporte. 

No serviço de Águas e Alimentos as amostras foram muitas vezes canceladas pela mesma razão, o que levou a uma 

dificuldade acrescida no cumprimento da totalidade do programa de vigilância elaborado pelas autoridades de saúde. 
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- Falta de pessoal do LRSP para efectuar as colheitas em períodos de férias, doença ou outras necessidades dos serviços. A 

colaboração do pessoal de enfermagem nalgumas unidades de saúde carece de substituição em caso de ausência. Destes 

constrangimentos resultam alterações nas escalas definidas mensalmente que impedem a regularidade recomendável ao 

longo do ano. 

- O sistema de informação (transversal a todas as áreas) está desadequado tendo em conta as necessidades do Laboratório. 

Não permite que os resultados sejam imediatamente solicitados ao LRSP e disponibilizados aos prescritores após validação, 

o que limita a rapidez de resposta, leva à possibilidade de erros no envio dos resultados e a um consumo de tempo na 

transcrição de resultados para as fichas dos utentes. 

Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho 

- Encontrar uma solução possível que garanta as colheitas nos ACES e liberte os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do 

laboratório para o trabalho interno. 

- Rede de transporte adaptada às colheitas efectuadas. 

- Sistema de informação que permita descentralizar e automatizar o registo, a prescrição e a recepção dos resultados por 

parte dos clínicos (ficha do utente) e da autoridade de saúde. 

- Implementação de um programa de formação com periodicidade plurianual com rotatividade entre funcionários e áreas do 

LRSP, que permita manter e melhorar a qualidade dos resultados laboratoriais. 

- Maior flexibilidade no processo de aquisição de reagentes, dispositivos médicos e não médicos, que tenha em conta não só 

as especificidades e imprevistos inerentes a actividades de carácter clínico mas também os prazos muito mais urgentes que 

delas advêm. 

- Implementação de programas de melhoria da qualidade para todas as áreas do Laboratório (certificação e/ou acreditação). 

A implementação destes programas irá potenciar a qualidade laboratorial, cimentando a posição do LRSP como referência 

no Algarve. 

- Apresentação oficial, pelos órgãos dirigentes da ARS, do LRSP como alternativa para a realização de MCDTs junto dos 

responsáveis dos diversos ACES. O objectivo será o aumento da produção do LRSP para aproveitamento do investimento e 

da capacidade instalada. 

- Aproveitamento ao máximo do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização do Percurso do Utente no 

SNS (PIIC) para a evolução do LRSP. 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 
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Quadro 11: Execução do Plano de Atividades 2019 - LRSP 

 

 

 

2.1.2 Gestão de Programas e Promoção da Saúde 

 

 Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) 

Nota introdutória 

A violência, nas diferentes formas de que pode revestir-se ao longo do ciclo de vida, tem impacto severo na saúde dos 

indivíduos e das populações, tanto a que resulta de fenómenos sociais adversos como a que é perpetrada no contexto das 

relações interpessoais e a que resulta de comportamentos autopunitivos. 

Na génese do fenómeno, em particular no domínio das relações interpessoais, o modo como as comunidades valorizam o 

facto de se pertencer ao sexo masculino ou ao sexo feminino adquire particular relevo, sendo tal interpretação a origem das 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 entrada do pedido/nº dias para saída da resposta (em dias úteis) 25 25 4 20 100% 9 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 entrada do pedido/nº dias para saída da resposta (em dias úteis) 10 10 4 5 100% 3 135% Superou

OOp3: Responder aos pedidos de análise no âmbito do Programa Nacional de luta contra a Tuberculose

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
entrada do pedido/nº dias para saída da resposta ao exame direto 

(em dias úteis)
2 2 0 1 50% 1 125% Superou

3.2
entrada do pedido/nº dias para saída da resposta ao exame cultural 

(em dias uteis)
62 62 0 60 50% 55 135% Superou

OOp4: Responder aos pedidos de análise no âmbito do programa de rastreio do cancro do cólon e recto 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1 entrada do pedido/nº dias para saída da resposta (em dias uteis) 14 14 1 12 100% 1 135% Superou

OOp5: Implementação de nova técnica de detecção de Legionella por PCR

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1 data de saída do 1º resultado meses ND 6 0 5 100% 2 135% Superou

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Laboratório Regional de Saúde Pública Dra Laura Ayres

OOp1: Responder aos pedidos de análise no âmbito dos Programas de Vigilância Sanitária e programas de Controlo,na vertente físico-química das águas de consumo humano

INDICADORES

Grau de Execução

134%

OOp2: Responder aos pedidos de análise no âmbito dos Programas de Vigilância Sanitária e programas de Controlo,na vertente microbiológica das águas de consumo humano

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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diferenças socialmente produzidas entre homens e mulheres, com atribuição de diferentes mandatos sociais a um e a outro 

grupo. 

A ordem social assim estabelecida no género, elaborada a partir das diferenças biológicas entre homens e mulheres que 

pauta a vida de cada indivíduo do nascimento à morte, expressa a assimetria de poderes que ainda subsiste entre sexos, e 

entre indivíduos do mesmo sexo, estando, regra geral, a hegemonia centrada nos homens. 

É neste contexto que tem lugar a maior parte das situações de violência interpessoal, nomeadamente nas relações familiares 

e nas relações de proximidade e de intimidade em particular. Não é possível atribuir a traços de personalidade individual a 

génese da violência sem entender o contexto em que eles se expressam. 

Pela complexidade, interligação e diversidade nas formas de que se reveste a violência, a resposta ao fenómeno exige, 

necessariamente, a intervenção de múltiplos setores, nomeadamente o da justiça, o da educação, o da segurança social e o 

da saúde, entre outros. 

A necessidade de participação e trabalho concertado por parte dos diferentes setores da governação e da sociedade civil 

encontra -se bem expressa na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação – Portugal + Igual (ENIND 2018-

2030 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio), nomeadamente no Plano de Ação para a Igualdade 

entre Mulheres e Homens (PAIMH), Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à 

Violência Doméstica (PAVMVD) e Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da Orientação Sexual, 

Identidade e Expressão de Género, e Características Sexuais (PAOIEC), bem como no IV Plano de Ação para a Prevenção e 

o Combate ao Tráfico de Seres Humanos (IV PAPCTSH). 

Tal implica, inevitavelmente, que da parte dos serviços de saúde, as ações tendentes a prevenir a violência familiar - e a 

minorar o impacto nos diferentes protagonistas quando ocorre - se desenrolem de uma forma concertada, global, protegendo 

quem é vítima, direta ou indireta, fazendo reverter a conduta de quem é perpetrador e estimulando o desenvolvimento de 

dinâmicas familiares mais equilibradas. 

É exemplo da necessidade de interligação nas ações a íntima relação existente entre maus tratos a crianças e jovens e 

violência doméstica, posto saber-se, de acordo com os dados disponíveis, que a grande maioria das situações do primeiro 

tipo ocorre no contexto do das segundas. 

Neste sentido, a alínea f) do número 2, artigo 3º da Lei nº 142/2015 de 8 de setembro, classifica como situação de perigo a 

exposição à violência, entendida como vitimização direta ou indireta de crianças e jovens nas situações de violência, pelo 

facto de as considerar sujeitas a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. 

A evolução do conhecimento científico, todavia, faz com que esta categorização se encontre, atualmente ultrapassada, tendo 

vindo a dar lugar a um consenso de que qualquer criança ou jovem em contexto de violência doméstica seja considerado/a 

como uma vítima direta, ultrapassando a possibilidade de uma possível relativização do dano causado. 
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A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), criada pelo Despacho nº 31292/2008, de 5 de dezembro, cuja 

rede nacional de Núcleos tem vindo a concretizar um modelo funcional que privilegia o trabalho de equipas interdisciplinares 

em cooperação com outras estruturas e entidades na prevenção dos maus tratos nestes grupos etários é um exemplo da 

interligação atrás referida. 

Assim, a intervenção no domínio da violência em adultos passou a organizar-se tomando por referência e adaptando o 

modelo desenvolvido pela ASCJR, prevista no referido Despacho n.º 31292/2008, de 5 de dezembro. 

Na perspetiva de uma resposta ao fenómeno da violência interpessoal, nas suas múltiplas formas, dada, por parte dos 

serviços de saúde, de uma forma cada vez mais concertada, articulada e eficiente, foi determinada, a partir do Despacho nº 

6378/2013 de 16 de maio, a criação, no âmbito do Ministério da Saúde, de um modelo de intervenção integrada sobre a 

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de 

Vida (ASGVCV), que privilegia a intervenção assente na articulação entre serviços e entre profissionais com 

responsabilidade na prevenção da violência ao longo do ciclo de vida, em particular os prestadores de cuidados diretos à 

população. 

O referido Despacho determina, assim, a criação de Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), que 

operacionalizam a ASGVCV, sem prejuízo da identidade e da autonomia funcional dos Núcleos da ASCJR. Estas equipas 

deverão ter na sua composição profissionais de várias áreas, medicina, enfermagem, psiquiatria e/ou psicologia e serviço 

social. 

O ano de 2019 representa um ponto de viragem em Portugal, no que respeita à violência doméstica e violência contra as 

mulheres. Na sequência do elevado número de homicídios ocorrido em curto espaço de tempo em Portugal, foi criada uma 

Comissão Técnica Multidisciplinar, para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica. As recomendações 

emanadas por esta Comissão foram plasmadas na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 139/2019, de 19 de agosto, 

que introduzem, entre outros aspetos, a criação no âmbito da Direção-Geral da Saúde, do Programa Nacional de Prevenção 

da Violência no Ciclo de Vida (PNPVCV) e a integração das duas Ações de Saúde (ASCJR e ASGVCV) no referido 

Programa. O Despacho 9494/2019, de 21 de outubro, criou o Programa e incluiu, no mesmo, a violência contra profissionais 

de saúde. Não obstante a integração das Ações de Saúde no PNPVCV, a estrutura funcional a nível das equipas NACJR, 

NHACJR e EPVA mantém-se inalterada, até a presente data. 

Constituem objetivos da ASGVCV: 

a) promover a igualdade e, em particular, a equidade em saúde, independentemente do sexo, idade, condição de saúde, 

orientação sexual, etnia, religião e condição socioeconómica. 

b) prevenir a violência interpessoal, nomeadamente a violência doméstica, o stalking, a violência no namoro, a violência 

contra idosos, a violência vicariante, e o tráfico de seres humanos. 

c) fomentar a articulação funcional da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) com a intervenção no 

domínio da violência em adultos, promovendo uma intervenção integrada. 
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Atribuições das equipas: 

As Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), que operacionalizam a ASGVCV, sem prejuízo da identidade 

e da autonomia funcional dos Núcleos da ASCJR, têm as seguintes competências: 

a) contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais administrativos e técnicos, dos diferentes 

serviços, para a igualdade de género e a prevenção da violência ao longo do ciclo da vida; 

b) difundir informação de caráter legal, normativa e técnica sobre o assunto; 

c) incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

d) recolher e organizar a informação casuística sobre as situações de violência atendidas nos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES) e Hospitais; 

e) prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização, acompanhamento ou 

encaminhamento dos casos; 

f) gerir, a título excecional, as situações clínicas que, pelas características que apresentem, possam ser acompanhados a 

nível dos cuidados de saúde primários ou dos hospitais, conforme aplicável, e que, pelo seu caráter de urgência em matéria 

de perigo, transcendam as capacidades de intervenção dos outros profissionais ou equipas da instituição; 

g) fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional no domínio da violência interpessoal, quer no 

âmbito das equipas profissionais dos ACES, quer a nível das diversas especialidades, serviços e departamentos dos 

hospitais; 

h) estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários que contribuam para a prevenção e 

acompanhamento dos casos; 

i) mobilizar a rede de recursos internos dos ACES e dinamizar a rede social, de modo a assegurar o acompanhamento dos 

casos; 

j) assegurar a articulação funcional, em rede, com as outras equipas a nível de cuidados primários e a nível hospitalar que 

intervenham neste domínio. 

A nível regional, existe um Interlocutor para a Violência Interpessoal, que articula com as equipas e efetua a interlocução com 

o Grupo de Acompanhamento da DGS, onde também acumula funções. 

Constituição da ASGVCV na ARS Algarve: 

A rede de EPVA na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 14 EPVA: 

 Centro Hospitalar Universitário do Algarve (2): 1 EPVA na Unidade e Faro e 1 EPVA na Unidade de Portimão. 

 ACES Sotavento (1): 1 EPVA Tavira/Vila Real de Santo António. 
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 ACES Central (4): EPVA Albufeira, EPVA Faro/São Brás de Alportel, EPVA Loulé e EPVA Olhão. 

 ACES Barlavento (7): EPVA Silves, EPVA Lagoa, EPVA Portimão, EPVA Monchique, EPVA Lagos, EPVA Aljezur e 

EPVA Vila do Bispo. 

O número total de profissionais afetos às equipas em 2019 era de 57 elementos. É de salientar que aproximadamente 50% 

destes profissionais são partilhados com os NACJR, conforme estipulado no Despacho nº 6378 de 16 de maio, que 

formalizou a ASGVCV. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

OBJETIVO 1: 

Promover atividades de sensibilização em matéria de maus-tratos e prevenção da violência 

Para o ano de 2019, foi proposta a realização de atividades de sensibilização, destinadas a profissionais de saúde, 

profissionais de entidades parcerias, bem como comunidade em geral. O valor de referência foram 50 ações, valor crítico dos 

anos anteriores. 

Indicador: Nº de ações realizadas. 

Análise: 

Neste objetivo, a meta proposta para 2019, que era de 50 ações, foi parcialmente atingida, tendo sido dinamizadas um total 

de 39 ações de sensibilização, conforme se explicita abaixo e no quadro a) do Registo das Atividades Dirigidas às 

Competências Específicas das EPVA. 

Atividade Regional: 

 Divulgação de campanha, no dia 30 de julho, Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos, nos monitores de 

vídeo das Unidades Funcionais dos ACES 

 Participação em atividade de sensibilização no âmbito da Feira da Serra em S. Brás, no dia 26 de julho, através da 

divulgação em stand de materiais informativo alusivos à prevenção da vi

Dinamização de ação de formação no ACES Central, sob o tema "Intervenção na Doença mental - reforçar 

- EUandME: Saúde "On e 

Off‖ realizado no dia 29 de setembro, com debate acerca da Prevenção da Violência em Contexto Familiar, no 

âmbito do Projeto EuropeDirect, organizado pela CCDR Algarve. 

 Divulgação de Campanha no dia 25 de novembro, nos canais digitais da ARS Algarve, acerca da Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres 

No que respeita ao objetivo global, considera-se que teve uma execução de 78%, ficando próximo, contudo não atingindo o 

total de 100% de execução. 
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Objetivo 2: 

Promover formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e intervenção em maus-tratos a crianças e jovens 

Indicador: Nº de ações realizadas. 

Análise: 

Neste objetivo, foi ultrapassada a meta proposta para 2019, que era de 2 ações, tendo sido dinamizadas um total de 13 

ações de formação, conforme se descreve na alínea ―b)‖, infra: Difusão de informação de carácter legal, normativo e técnico; 

formação e preparação dos profissionais 

No que respeita ao objetivo global, considera-se que foi superado (100%). 

Registo das Atividades Dirigidas às Competências Específicas das EPVA 

a) Informação prestada à população 

(alínea a) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 

 

 

b) Difusão de informação de carácter legal, normativo e técnico; formação e preparação dos profissionais 

(alíneas b) e c) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 

 

Dentre as atividades de divulgação, destaque-se a exposição de material alusivo ao tema da violência na família em 

diferentes Unidades Funcionais dos ACES. 

c) Informação Casuística das EPVA 2018: 

(alíneas d), f) e f) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 
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A leitura dos dados acima (correspondentes a 12 das 14 equipas) permite destacar a prevalência da vitimação no sexo 

feminino, com 80,23% dos casos, e 19,8% no sexo masculino, no que respeita aos casos novos sinalizados no ano. 

Em relação à natureza da violência, a violência psicológica foi o tipo de violência predominante relatado, com 41,8% e a 

violência física em 2º lugar, com 36%. 

Nas tipologias de violência a violência doméstica assume um total de 86%, com distribuição ligeiramente superior na 

violência nas relações de intimidade, em comparação com a violência nas relações familiares. Neste último ponto, verifica-se 

alguma homogeneidade em relação à distribuição por faixa etária, com prevalência no sexo feminino, 71,4% e sexo 

masculino 28,6%. 

d) Estabelecimento de mecanismos de cooperação/colaboração intrainstitucional 

(alíneas g) e i) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 
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e) Colaboração com outros projetos e recursos comunitários 

(alíneas h) e i) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 

 

f) Articulação funcional em rede - cuidados primários e hospitalares 

(alínea j) nº 4 Despacho nº 6378, 16 de maio) 

 

Outras atividades no âmbito da Coordenação Regional: 

• Organização de reunião de trabalho com a Secretária de Estado da Saúde, realizada no CHUA Faro, com a participação de 

todos os órgãos de direção da ARS Algarve, IP, ACES, CHUA e dos elementos das EPVA da região, em maio de 2019. 

maio de 2019. 

Risco e Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) da DGS. 

• Divulgação de materiais de informação e sensibilização em matéria de prevenção da violência e igualdade de género nos 

ACES, Hospitais e atividades na comunidade. 

• Representação da ARS Algarve, IP em reuniões nacionais em vista à operacionalização da ASGVCV (Despacho nº. 

6378/2013). 

• Consultadoria técnica em documentação específica na área da prevenção da violência no ciclo de vida bem como a 

profissionais, sempre que solicitada. 
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• Consultadoria técnica a profissionais em matéria de saúde e violência, tanto a nível regional como nacional. 

• Protocolo de Cooperação Institucional na área da Violência Doméstica com a Procuradoria da Comarca de Faro – 

Representação da ARS Algarve, IP no protocolo de parceria com várias entidades públicas e ONG com intervenção nesta 

área na região, uma abordagem que se considera promissora no estabelecimento de parcerias afetivas e formas de 

articulação entre os serviços mais eficientes e eficazes que reforcem a proteção das vítimas, previnam a revitimização e 

rentabilizem recursos. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos pela coordenação regional 

Dinamização de ação de formação no ACES Central, sob o tema "Intervenção na Doença mental - reforçar parcerias, 

potenciar sinergias", no dia 22 de outubro.  

Participação no Plenário ―SEIVA III- EUandME: Saúde "On e Off‖ realizado no dia 29 de setembro, com debate acerca da 

Prevenção da Violência em Contexto Familiar, no âmbito do Projeto EuropeDirect, organizado pela CCDR Algarve. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Importa fazer uma leitura crítica a partir dos relatórios de atividades das diversas equipas. É possível identificar um ligeiro 

aumento da afetação horária, bem como na quantidade de recursos humanos alocados às equipas, sem existir contudo, 

variação significativa da média em relação ao ano anterior. Contudo, existem equipas que referem a ausência de atividade, 

por constrangimentos vários. Considerando a prevalência da violência, conforme é do conhecimento científico, mas 

principalmente da vivência diária dos profissionais, lamenta-se a falta de condições que algumas equipas referem para o 

exercício da atividade, não somente de caráter assistencial, mas acima de tudo, preventivo. 

O principal objetivo da atividade das equipas EPVA é a prevenção da violência. Assim, apesar da casuística não ser o 

principal foco de atenção, ao efetuarmos uma leitura cruzada de dados com a casuística da ASCJR este facto destaca 

alguma incongruência, pois o total de sinalizações por violência doméstica em situações que envolvem crianças é superior 

ao total de situações descrito na atividade das EPVA. 

A multiplicidade de programas e projetos na atividade assistencial direta e indireta dos elementos das EPVA também tem 

impacto na capacidade de intervenção das equipas. 

A inexistência de suporte informático de registo continuou a ser uma limitação referida por diversas equipas, bem como as 

lacunas existentes na esfera das respostas especializadas, tais como saúde mental e respostas para pessoas agressoras. 

Apesar de existir boa articulação com os recursos da comunidade, o reforço das redes de parceria é uma necessidade 

transversal a todas as equipas, que referem a necessidade de definição de procedimentos com vista a agilizar as 

intervenções e proteger as vítimas. 

A necessidade de supervisão ao trabalho das equipas tem sido referida pelas mesmas como uma sugestão de melhoria no 

trabalho desenvolvido. 
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Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Para garantir a boa implementação e consolidação da rede a nível regional, afigura-se importante assegurar a estabilidade 

na composição das equipas e a respetiva afetação horária. A partir desta premissa, as equipas estarão em melhores 

condições para organizar e planear as atividades de sensibilização, formação e consultadoria, entre outras, que estão 

adstritas, através do Despacho 6378. Outras necessidades, tais como a informatização de registos e a definição de 

indicadores na área da violência poderão representar um diferencial importante para a atividade das equipas. 

Como nota final, importa destacar que apesar das dificuldades elencadas neste documento, é possível constatar um ligeiro 

aumento da atividade das equipas no último ano, nomeadamente a nível de casuística apresentada. Apesar da redução no 

número de ações de sensibilização efetuadas, possivelmente resultado da redução da disponibilidade dos profissionais 

integrantes das equipas para as atividades de prevenção, manteve-se alguma capacidade de resposta na intervenção em 

situações efetivas, o que reflete o empenho e dinamismo dos profissionais, que importa valorizar e assegurar condições para 

um trabalho mais efetivo e eficaz nesta área, numa perspetiva de prevenção da violência dentro da família dentro de um 

modelo de cuidados integrais, humanizado e promotor da saúde dos/as cidadãos/ãs. 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 12: Execução Plano de Atividades 2019 - ASGVCV 

 

 

 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Nº de participantes 0 50 0 50 100% 39 78% Não atingiu

OOp2: Promover formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e intervenção em maus-tratos a crianças e jovens

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 Nº de ações realizadas 2 2 0 2 100% 13 135% Superou

INDICADORES

OOp1 : Promover atividades de sensibilização em matéria de maus-tratos e prevenção da violência 

Grau de Execução

107%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida - ASGVCV

INDICADORES
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 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) 

Nota introdutória 

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

desenvolvido através da atuação coordenada dos Ministérios da Solidariedade e Segurança Social, da Saúde e da Educação 

e Ciência, com o envolvimento das famílias e da comunidade. Apoia 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, com vista a garantir as 

melhores condições de desenvolvimento das crianças.  

Tem como missão, garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI) entendendo-se como 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 presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Subcomissão Regional do SNIPI Algarve (SCR), do Núcleo 

de Supervisão Técnica (NST) do SNIPI Algarve e pelas cinco Equipas Locais de Intervenção (ELI) constituídas no Algarve, 

assim como os dados estatísticos do ano de 2019, de acordo com o enviado à Comissão de Coordenação Nacional do 

SNIPI. 

A sede da SCR mantém-se nas instalações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da 

Região do Algarve, Estrada Nacional 125, Sítio das Figuras, 8000 Faro, com endereço eletrónico de contato, 

snipi@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

Ao longo do ano de 2019 a Subcomissão Regional do SNIPI no Algarve, desenvolveu diversas atividades de forma a garantir 

a funcionalidade do Sistema Nacional de Intervenção Precoce no distrito de Faro, das quais se destacam: 

• Assegurar o expediente na sede da SCR do SNIPI pelos profissionais da Subcomissão;  

• Apoio e orientação às equipas em reuniões presenciais, contatos telefónicos e correio eletrónico; 

• Realização de reuniões quinzenais da SCR de forma a garantir respostas atempadas a todas as matérias inerentes 

ao funcionamento do SNIPI, e sempre que necessário, a frequência das reuniões passou a semanal;  

• Efetuaram-se reuniões mensais com o Centro de Neurodesenvolvimento do CHA Faro e Portimão e cada uma das 

ELI’s, com a presença da representante do Ministério da Saúde na Sqa\ubcomissão; 

• Foi assegurada a interlocução do Sistema de Informação do SNIPI junto das ELI’s pela representante da Segurança 

Social, materializada através da Gestão/Monitorização do Processo; 

• As subcomissárias garantiram a articulação com os respetivos Ministérios, nos diversos assuntos sectoriais; 
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• Continuidade das diligências para o remapeamento das ELI’s no Algarve, para a passagem de 5 a 9 ELI’s: ELI`s 

Lagos; Portimão/Silves; Loulé/Albufeira; Faro/Olhão e Tavira/Vila Real de Stº António. 

• Deu-se continuidade ao desenvolvimento de ações de divulgação do SNIPI, junto da comunidade através da 

participação em Reuniões de Trabalho Setoriais e Encontros Temáticos; 

• Foram efetuadas reuniões de acompanhamento técnico às IPSS’s com acordo de cooperação no âmbito do SNIPI, 

com a participação do NST, através da representante da Segurança Social, em articulação com a Técnica de 

Acompanhamento do Núcleo de Respostas Sociais.  

• Foram realizadas, pela representante do Ministério da Saúde na Subcomissão, reuniões com as Direções dos ACES 

e respetivos Conselhos Clínicos, com o objetivo de informar e avalizar a constituição dos futuros protocolos de constituição 

das ELI’s, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e instalações dos Centros de Saúde; 

As ELI’s desenvolveram as suas atividades de forma acompanhar, vigiar e apoiar crianças entre os 0 e os 6 anos de 

idade e suas famílias, através da:  

• Identificação das crianças e famílias elegíveis para o SNIPI e proceder ao registo no Sistema de Informação SNIPI; 

• Vigilância às crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis para o SNIPI, requerem avaliação 

periódica, devido à natureza dos seus fatores de risco e probabilidade de evolução; 

• Encaminhamento de crianças e famílias não elegíveis; 

• Organização do processo individual por criança; 

• Elaboração e execução do plano individual de intervenção precoce; 

• Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados para outros programas, serviços ou contextos 

educativos; 

• Identificação das necessidades e recursos das comunidades da sua área de intervenção, dinamizando redes de 

apoio social; 

• Articulação com os educadores das creches e jardim-de-infância em que se encontram colocadas as crianças 

integradas em IPI;  

• Articulação, sempre que se justifique, com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e com os Núcleos da 

saúde de Crianças e Jovens em Risco ou outras entidades da área da proteção infantil; 

• Desenvolvimento de trabalho de prevenção do risco, junto das creches e jardim-de-infância, nomeadamente através 

da dinamização de ações de sensibilização de pais e qualificação de pessoal das Instituições. 

Caraterização da Rede de Intervenção Precoce na Região do Algarve 
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Número de ELI’s e áreas de abrangência, localização das sedes, recursos humanos e parcerias protocoladas 

Distrito ELI Sede Concelho 
Abrangência 

Entidades Protocoladas Recursos Humanos 

ME MS MSSS Parceiro
s 

Faro Lagos Centro de 
Saúde de 

Lagos 

Aljezur 
Lagos 

Vila do Bispo 

AE. Gil Eanes; 
ISS, IP Centro Distrital de 

Faro; 
IPSS - Núcleo de Educação 

da Criança Inadaptada; 
ACES Algarve II Barlavento 

- CS de Lagos, Aljezur e 
Vila do Bispo; ARS do 

Algarve; DREALG. 

5 
Docentes 

100% 

ARS: 
Fisio 50%  
TF 50%  
TO 50%  
ACES:  

Méd. 5%  
Enf. 43%  
TSSS 5%  
TO 29%  
TF 29%  

Psic 23% 

NECI – 
IPSS 

Psic. 100% 
Fisiot 10%  
TF 115% 
T.Reab 

75% TSSS 
100% 

 

        
Portimão Agrupamento 

Escolas José 
Buisel 

Lagoa 
Silves 

Monchique 
Portimão 

AE José Buisel;  
AE Silves; 

 IPSS- Amigos dos 
Pequeninos de Silves; 

ISS, IP Centro Distrital de 
Faro; 

ARS do Algarve; 
ACES Algarve II Barlavento 
- CS de Portimão, Lagoa e 

Silves; DREALG. 

10 
Docente 

100% 

ARS: 
TF 100%  

Fisiot. 20%  
ACES: 

Enf. 131%  
Fisiot 31%  
Méd. 20%  
Psic. 77%  
TF 20%  
TO 43%  

TSSS 31% 

APS - 
IPSS 

Fisiot. 80%  
Psic 100%  

TF 60%  
TO 60%  
TSSS 
100% 

Amigos 
dos 

Pequenin
os de 
Silves: 

Tec 
Reab. 
100%  
TSSS 
100% 

        Faro Centro de 
Saúde de Faro 

Faro 
São Brás  

de Alportel 
Olhão 

AE D. Afonso III; 
AE Paula Nogueira; I 
PSS - APPC de Faro; 

ARS do Algarve; 
ACES Algarve I Central - 
CS de Faro, Olhão e S. 

Brás de Alportel; DREALG. 

14 
Docentes 

100% 

ARS: 
TO 100% 
TF 100%  
ACES: 

Enf. 57% 
Fisiot. 31%  
Psic 43%  
TF 71%  
TO 86%  

TSSS 49%  
Méd 29% 

APPC - 
IPSS 

TO 100%  
TSSS 
100%  

Psic. 100%  
Fisio. 
100% 

 

        Loulé Centro de 
Saúde de 

Loulé 

Loulé 
Albufeira 

AE Engº Duarte Pacheco; 
AE de Albufeira; IPSS - 
APEXA; ARS Algarve; 

ACES Algarve I Central - 
CS de Albufeira e Loulé; 

DREALG. 

7 
Docentes 

100% 

ARS: 
TF 25%  
TO 25%  

Fisiot. 50%  
ACES: 

Enf. 78%  
Psic 74%  
TF 128%  
TO 92%  

TSSS 40%  
Méd 14% 

APEXA- 
IPSS 
Fisio 

16,6% 
Psic. 50%  
TF 16,6%  
TO 16,6%  
TSSS 50% 

Associaç
ão da 

Pessoa 
Excepcio

nal de 
Albufeira: 

TF 
83,4% 

        Tavira Centro de 
Saúde de 

Tavira 

Vila Real de  
Santo António 

Tavira 
Castro Marim 

Alcoutim 

AE D. Manuel I; 
AE D. José I; 

ISS,IP- Centro Distrital de 
Faro; 

IPSS - Fundação Irene 
Rolo; 

ARS do Algarve; ACES 
Sotavento - CS de Tavira e 

V. R de Stº António;  
DREALG. 

6 
Docentes 

100% 

ARS: 
Fisiot. 17,1%  

TO 45,7%  
TF 40%  
ACES: 

Enf. 30% Méd. 
34%  

Psic 34%  
TO 66%  

TSSS 24% 

FIR- IPSS 
Fisio 

16,6% 
Psic. 50%  
TF 16,6%  
TO 16,6%  

TSSS 
100% 
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Caracterização da Atividade das ELI’s 

Referenciação ao SNIPI 

Distrit
o 

ELI Concelho Maternidad
e 

Hospit
al 

ACE
S 

Crech
e 

Pré-
escola

r 

Seguranç
a Social 

CPCJ/Tribun
al 

Famíli
a 

Outr
a 

Tota
l 

 
Faro 

 
Lagos 

Aljezur 0 0 1 0 4 0 0 2 3 10 

Lagos 0 9 7 10 19 0 0 9 1 55 

Vila Bispo 0 0 3 1 9 0 0 3 0 16 

Total 0 9 11 11 32 0 0 14 4 81 

 
Portimã

o 

Lagoa 0 6 8 1 8 0 1 7 3 34 

Silves 0 8 3 0 10 1 1 9 4 36 

Monchiqu
e 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Portimão 4 8 29 2 23 0 1 3 7 77 

Total 4 22 41 3 42 1 3 19 15 150 

 
Loulé 

Albufeira 1 19 22 3 6 0 0 7 11 69 

Loulé 0 21 26 1 12 0 3 11 9 83 

Total 1 40 48 4 18 0 3 18 20 152 

 
Faro 

Faro 0 17 16 5 18 1 3 4 35 99 

Olhão 0 2 0 1 0 0 0 0 3 6 

São Brás 
de 

Alportel 

0 8 38 9 30 19 1 3 7 115 

Total 0 27 54 15 48 20 4 7 45 220 

 
Tavira 

Vila Real 
Stoº 

António 

0 4 17 2 5 0 0 0 1 29 

Tavira 0 0 0 2 2 0 0 0   4 

Castro 
Marim 

0 2 3 2 5 0 0 0 1 13 

Alcoutim 0 15 11 6 15 0 0 2 0 49 

Total 0 21 31 12 27 0 0 2 2 95 

   5 119 185 45 167 21 10 60 86 698 

 

No ano de 2019 foram referenciadas 698 crianças, na região do Algarve. Continuamos a verificar um aumento nas 

referenciações nesta região, uma vez que em 2017 foram 583 e em 2016, 569 crianças. Também no que se refere à 

entidade referenciadora mantém-se a tendência dos anos anteriores: do ACES o pré-escolar com maior número de 

referenciações, seguido e do Hospital.  

Esta tendência, evidenciada através do indicador pré-escolar, é determinante na definição de estratégias que promovam a 

referenciação em idades mais precoces. 

População Abrangida 

Distrito ELI Concelho Nº de 
crianças/ 
famílias 

Género Idade Enquadramento Educativo 
Fem Mas. Até 

aos 
3 A 

Mais 
de 3 A 

Domicílio Ama Creche Pré-
escolar 

1º 
Ano 

Faro Lagos Aljezur 20 9 11 4 16 3 0 3 14 0 
Lagos 175 64 111 58 117 33 0 45 93 4 

Vila Bispo 36 18 18 10 26 6 0 4 25 1 
Total 231 91 140 72 159 38 4 52 132 5 

Portimão Lagoa 64 19 45 21 43 8 0 6 47 3 
Silves 97 33 64 17 80 4 0 5 62 26 

Monchique 4 0 4 1 3 0 0 0 3 1 
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Portimão 192 57 135 34 158 23 2 8 115 44 
Total 357 109 248 73 284 35 2 19 227 74 

Loulé Albufeira 114 31 83 87 27 26 0 12 71 5 
Loulé 157 37 120 69 88 41 2 20 92 2 
Total 271 68 203 156 115 67 2 32 163 7 

Faro Faro 229 72 157 60 169 50 0 36 132 11 
Olhão 31 6 25 8 23 4 0 4 23 0 

São Brás de 
Alportel 

256 64 192 72 184 54 0 18 179 5 

Total 516 142 374 140 376 108 0 58 334 16 
Tavira Vila Real 

Stoº António 
93 34 59 31 62 4 0 23 66 0 

Tavira 12 6 6 4 8 0 0 4 8 0 
Castro Marim 24 10 14 12 12 1 0 9 14 0 

Alcoutim 86 19 67 30 56 6 0 19 61 0 
Total 215 69 146 77 138 11 0 55 149 0 

Algarve 1590 479 1111 518 1072 259 8 216 1005 102 

 

No ano em análise foram acompanhadas em SNIPI, 1537 crianças e suas famílias, um número ligeiramente maior que no 

ano transacto (1525). Destas crianças 70% são do sexo masculino e 30% têm menos de 3 anos. No que concerne ao 

contexto educativo 66% frequentam o pré-escolar e 13% ainda não frequentam equipamento educativo.  

Estes números confirmam a apreciação feita no quadro anterior. 

N.º de crianças apoiadas por agregado familiar (AF) 

Distrito ELI Concelho N.º Crianças Apoiadas por Agregado Familiar 

AF 
1 Cr 

AF 
2 Cr 

AF 
3/+ Cr 

Total 

Faro Lagos Aljezur 11 2 3 16 
Lagos 137 10 8 155 

Vila Bispo 24 3 5 32 
Total 172 15 16 203 

Portimão Lagoa 38 6 12 56 
Silves 54 6 26 86 

Monchique 3 0 1 4 
Portimão 98 24 24 146 

Total 193 36 63 292 
Loulé Albufeira 96 5 10 111 

Loulé 92 7 11 110 
Total 188 12 21 221 

Faro Faro 93 15 66 174 
Olhão 10 2 19 31 

São Brás de Alportel 107 86 18 211 
Total 210 103 103 416 

Tavira Vila Real Stoº 
António 

30 10 44 84 

Tavira 2 1 9 12 
Castro Marim 11 0 7 18 

Alcoutim 1 2 54 57 
Total 44 13 114 171 

Algarve 807 179 317 1303 
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Em 2019 foram apoiadas 1303 crianças e respectivas famílias. O concelho de Portimão destaca-se com 11 agregados 

familiares que têm duas crianças em acompanhamento no SNIPI. 

Critérios de elegibilidade 

Distrito ELI Concelho Critérios de Eligibilidade 

Grupo I 
Alterações 

nas Funções 
ou Estruturas 

do Corpo 

Grupo II 
Crianças com 

Risco Grave de 
Atraso de 

Desenvolvimento 

Grupo I e II Total 

Faro Lagos Aljezur 16 0 0 16 
Lagos 151 4 0 155 

Vila Bispo 26 6 0 32 
Total 193 10 0 203 

Portimão Lagoa 56 0 0 56 
Silves 81 3 2 86 

Monchique 4 0 0 4 
Portimão 132 14 0 146 

Total 273 17 2 292 
Loulé Albufeira 107 3 1 111 

Loulé 107 3 0 110 
Total 214 6 1 221 

Faro Faro 172 2 0 174 
Olhão 31 0 0 31 

São Brás de Alportel 205 6 0 211 
Total 408 8 0 416 

Tavira Vila Real Stoº 
António 

77 7 0 84 

Tavira 10 2 0 12 
Castro Marim 17 1 0 18 

Alcoutim 51 6 0 57 
Total 155 16 0 171 

Algarve 1243 57 3 1303 

 

Analisando os critérios de elegibilidade verificamos que a maior incidência recai no Grupo 1 - Alterações nas funções e 

estruturas do corpo, com 1243 crianças. 

Intervenção / tipo de intervenção 

Distrito ELI Concelho Processo 
SNIPI 

Vigilância S/ enquadramento SNIPI 

Direta Com encaminhamento Sem encaminhamento 
Faro Lagos Aljezur 16 0 3 1 

Lagos 155 5 11 8 
Vila Bispo 32 4 2 3 

Total 203 9 16 12 
Portimão Lagoa 46 10 6 2 

Silves 74 12 6 5 
Monchique 5 0 0 0 
Portimão 131 14 8 29 

Total 256 36 20 36 

Loulé Albufeira 110 1 5 23 

Loulé 94 16 13 2 
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Total 204 17 18 25 

Faro Faro 162 12 9 4 

Olhão 26 5 0 0 

São Brás de 
Alportel 

163 48 35 10 

Total 351 65 44 14 

Tavira Vila Real Stoº 
António 

84 9 5 1 

Tavira 12 2 0 0 

Castro Marim 18 1 0 1 

Alcoutim 54 3 11 12 

Total 168 15 16 14 

Algarve 1182 142 114 101 

 

Das 1303 crianças e suas famílias, apoiadas nas ELI’s do Algarve, 1182 usufruíram de intervenção direta e 142 estiveram 

em vigilância. 

Contexto intervenção 

No que respeita ao contexto de intervenção 111 crianças foram acompanhadas num contexto natural de vida (domicílio, 

creche e pré-escolar). Torna-se ainda assim necessário, continuar a fomentar o aumento da intervenção nestes contextos, 

apesar das dificuldades sentidas (transportes/horário dos pais/listas de espera). 

Periodicidade de intervenção 

Analisando a periodicidade de intervenção, mantém-se como em anos anteriores, a intervenção semanal, como a mais 

frequente (460), seguida de 2 ou mais vezes por semana com 390. 

Duração da intervenção 

No ano em análise, a maioria das crianças e suas famílias, encontram-se acompanhadas no SNIPI há menos de 2 anos. 

Profissionais Envolvidos em Intervenção Direta (nº de crianças por técnico) 

Numa análise ao trabalho por técnico, podemos verificar que os docentes e os enfermeiros, foram os técnicos com maior 

número de intervenções diretas, seguidos dos terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais. Salientamos que 

comparativamente aos anos transatos, houve um aumento das intervenções diretas por enfermeiros. 

Profissionais Envolvidos em Intervenção Indireta (nº de crianças por técnico) 

No que respeita à modalidade de intervenção indireta, continuamos a verificar que a maior incidência verifica-se nos 

enfermeiros e docentes, como em anos anteriores. Verifica-se ainda um valor significativo nos terapeutas da fala, e valores 

semelhantes em serviço social, psicologia e terapia ocupacional. 

Mediador de Caso (nº de crianças por técnico) 

No que se refere ao mediador de caso, a educação continua a surgir com o número mais elevado (432), seguido da 

enfermagem com 213 casos, da terapia da fala (248), da terapia ocupacional (168), da psicologia (103), do serviço social 

(67), da fisioterapia (56) e médico (12). 
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Complementaridade da intervenção / apoios prestados 

 Sistema Nacional de Saúde 

De acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Dec. Lei 281/2009 de 6 de outubro, a ARS Algarve manteve os acordos de 

cooperação com as 5 IPSS’s de suporte: Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso, Amigos dos Pequeninos, Associação 

de Apoio à Pessoa Excepcional de Albufeira, Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro e a Fundação Irene Rolo, 

para contratação de terapeutas.  

As respostas efetivas de algumas especialidades clínicas e hospitalares, bem como o acesso a exames complementares são 

uma mais-valia para a intervenção SNIPI, nomeadamente consultas de ORL, desenvolvimento, neuropediatria. No entanto, 

em áreas específicas (consultas de oftalmologia, exames auditivos e pedopsiquiatria) torna-se importante uma resposta mais 

atempada, gratuita e de proximidade. 

Também nos Centros de Saúde foi possível recorrer a algumas respostas para as necessidades das famílias acompanhadas 

pelas ELI’s (Medicina Geral e Familiar, Higiene Oral, Nutrição e GASMI). Em alguns casos foi ainda necessário recorrer a 

serviços convencionados com Sistema Nacional de Saúde. 

Continuamos a realçar o importante papel das ELI’s na sensibilização dos profissionais das Unidades Funcionais dos 

Centros de Saúde, que no ano 2018 receberam um elevado número de novos profissionais. Esta sensibilização permite 

melhorar a identificação precoce de risco e/ou atrasos de desenvolvimento, o respectivo encaminhamento e uma estreita 

articulação entre os profissionais.  

Mantiveram-se as reuniões de articulação entre as ELI’s e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE - Centro de 

Neurodesenvolvimento de Faro e a Consulta de Desenvolvimento de Portimão, que têm permitido um incremento na 

qualidade dos cuidados prestados às crianças e famílias.  

Sempre que necessário é realizada a devida articulação com outros Hospitais, fora do Distrito, nomeadamente: Hospital 

Dona Estefânia, Hospital de São João, Hospital de Gaia, Hospital de Santa Maria e outros, bem como ao nível dos cuidados 

de saúde primários. 

 Sistemas de Segurança Social 

As 5 IPSS’s de suporte aos Acordos de Cooperação com a Segurança Social, continuam a ser o Núcleo Especializado para 

o Cidadão Incluso, Amigos dos Pequeninos, Associação de Apoio à Pessoa Excepcional de Albufeira, Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro e a Fundação Irene Rolo, que mantêm a mesma área de abrangência e número de 

utentes em acordo. A comparticipação financeira suporta a contratação de Terapeutas, Técnicos de Serviço Social e 

Psicólogos. 

Foram garantidos o acesso a subsídios de bonificação por deficiência, e a instrução de processos para atribuição de 

produtos de apoio para pessoas com deficiência. 

 Outros 
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Alguns concelhos da região de Faro possuem respostas comunitárias, que se constituem como complemento ao SNIPI. O 

trabalho desenvolve-se em estreita articulação entre as ELI’s e os serviços comunitários (CAFC, Juntas Freguesia, Câmaras 

Municipais, CAFAP, etc.). 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 13: Execução do Plano Atividades 2019 - SNIPI 

 

 

OOp1: Identificar as crianças e famílias imediatamente elegíveis para acompanhamento pelo SNIPI

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
(O total de crianças com critérios de elegibilidadede para intervenção ao abrigo do 

SNIPI/  O número total de crianças referênciadas) x 100
80% 80% 9% 90% 100% 62% 87% Não atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
(Número de crianças com pelo menos três contatos por ano/ O total de crianças em 

vigilância) x100
92% 95% 4% 100% 100% 100% 125% Superou

OOp3: Executar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) em função do perfil de funcionalidade da criança (CIF- CJ)

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 (Número de Perfis Funcionais / Número de PIIP) x100 83% 95% 4% 100% 100% 82% 90% Não atingiu

OOp4: Promover a participação ativa das famílias no processo de avaliação e de intervenção

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
(Número de familias que expressam no PIIP a sua participação ativa na intervenção/ 

Número de PIIP elaborados) x 100
99% 95% 4% 100% 100% 98% 100% Atingiu

OOp5: Articular com os outros programas de saúde da região, na prestação de cuidados, na gestão de recursos e sistemas de informação

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
(Número de crianças em que foi realizado contato com outros programas de 

saúde/Número de crianças em acompanhamento) X 100
91% 97% 2% 100% 100% 82% 86% Não atingiu

OOp6: Articular com as CPCJ e outras entidades com intervenção na àrea da proteção à infância para promover a execução do PIIP

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1

(Número de crianças em que foi realizado contato com CPCJ e outras outras entidades 

com interevnção na àrea da proteção à infância / Número de crianças em 

acompanhamento e vigilância com processo CPCJ/entidades com intervenção na àrea 

da proteção à infância) X 100

86% 97% 2% 100% 100% 95% 100% Atingiu

OOp7: Intervir nos contextos naturais da criança, nomeadamente, domicilios, amas, estabelecimentos educativos e outras entidades

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
(Número de crianças com intervenção em contexto natural/Número de crianças em 

acompanhamento e vigilância) x 100
56% 65% 14% 80% 100% 64% 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1
(Número de profissionais que receberam formação no modelo SNIPI / Número total de 

profissionais que estão envolvidos na ELI) x 100
65% 80% 14% 95% 100% 55% 83% Não atingiu

Grau de Execução

103%

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância SNIPI

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp2: Assegurar a vigilância às crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, devido à natureza dos seus fatores de risco e possibilidades de evolução

OOp8: Incrementar o modelo de intervenção precoce na infância centrado na criança e na família aos profissionais das Equipas Locais de Intervenção da região do Algarve
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 Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) 

Nota introdutória 

Neste relatório apresentam-se os dados relativos à atividade desenvolvida pelas 10 equipas dos GASMI - Grupos de Apoio à 

Saúde Mental Infantil, distribuídas pelos 3 ACES do Algarve da ARS Algarve, IP durante o ano de 2018.  

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI), são um programa de âmbito regional desenvolvido pela ARS Algarve, 

que dirige a sua atuação a crianças dos 3 aos 12 anos de idade, inscritas nos Centros de Saúde da Região do Algarve e que 

manifestem alterações comportamentais, emocionais e/ou sociais clinicamente significativas e comprometedoras da sua 

saúde mental. A ação dos GASMI é desenvolvida numa prespetiva sistémica e de proximidade junto das crianças, famílias e 

comunidade, com o  objetivo de prevenir e tratar perturbações de saúde mental infantil, bem como minimizar o seu impacto. 

Os GASMI foram criados ao abrigo de um protocolo em 2001 e revisto em 2014, entre a Administração Regional de Saúde 

do Algarve, IP, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE/ 

Hospital D. Estefânia (HDE)/ Clínica do Parque, tendo sido revisto em 2014, tendo como principais  objetivo  gerais:  

- Proporcionar um atendimento integrado, diferenciado e comunitário em saúde mental infantil; 

- Realizar uma intervenção centrada na criança, na família e nos contextos comunitários, de forma a prevenir, minimizar e 

tratar perturbações de saúde mental infantil, de forma integrada e articulada; 

- Promover a saúde mental, o desenvolvimento harmonioso e global da criança, numa prespetiva de intervenção sistémica 

(i.e. quer no indivíduo, quer nos seus contextos de vida), através de ações de natureza preventiva, psicoterapêutica, 

socioterapêutica, psicossocial e/ou psicoeducativa; 

- Oferecer uma resposta de 1ª linha em cuidados de saúde mental infantil na região e em situações que antes da existência 

deste protocolo e pela necessidade de apoio da pedopsiquiatria, teriam que ser atendidas no HDE em Lisboa, com todos os 

custos (económicos, pessoais e familiares) que tal opção representa. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

Durante o ano de 2018, as equipas desenvolveram atividades inerentes ao programa, salientam-se algumas especificas. 

Regulamento Interno do GASMI 

O Regulamento Interno do GASMI, foi homologado em reunião do Conselho Diretivo a 02/02/2018, ata n.º 05. Considera-se 

um documento imprescindível para o melhor funcionamento das equipas e um factor estruturante.  

Constituição dos GASMI 

Atualmente a região do Algarve dispõe de 10 equipas, 4 no ACES do Barlavento (GASMI de Lagos, Portimão, Lagoa e 

Silves), 4 no ACES Central (GASMI de Albufeira, Loulé, Faro e Olhão) e 2 no ACES do Sotavento (GASMI de Tavira e de 

Vila Real de Santo António). É de salientar que os profissionais do GASMI de Portimão desenvolvem a sua atividade nos 
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concelhos de Portimão e Monchique, sendo que as psicólogas com formação em Terapia Familiar apoiam nesta atividade as 

equipas de Lagoa e Silves. O GASMI de Faro responde às necessidades dos concelhos de Faro e de São Brás de Alportel e 

o GASMI de Vila Real de Santo António aos concelhos de Alcoutim e Castro Marim. No total integraram estas equipas, 73 

profissionais, distribuídos por diversas áreas profissionais. É de salientar que todos os profissionais que integram os GASMI 

estão afetos a outras Projetos e Programas no seu ACES, ou da ARS, tendo o conjunto de profissionais diferentes tempos de 

afetação ao programa (entre 2 e 28 horas semanais, havendo alguns que nem sequer têm tempo de afetação definido) e em 

quase todas as situações uma carga horária insuficiente. Além disso, tal como pode ser observado no quadro abaixo, 

existem profissionais que integram mais do que uma equipa GASMI. 

Em anexo, pode-se encontrar o organigrama dos GASMI a nível regional e a constituição nominal das equipas . Durante o 

ano de 2018 os GASMI contaram com 73 profissionais, sendo 2 deles psicólogos da DICAD que integraram em 2014, 

através de um protocolo de colaboração as equipas de Lagos e de Faro. A continuidade destes técnicos tem-se mostrado de 

grande utilidade e pertinência, não apenas no colmatar das necessidades de resposta na área da Psicologia, mas também 

na mais valia ao nível da articulação e integração de diferentes saberes e serviços, permitindo inclusivamente criar novos 

projectos. 

No quadro que se apresenta abaixo, é possível verificar o número de profissionais por área de especialidade que 

colaboraram em cada equipa ao longo do ano (incluindo os que foram substituídos ou transferidos durante o ano). Na última 

coluna pode ser observado o tempo de afetação média semanal de cada área profissional ao programa. Esta média foi 

contabilizada tendo em conta o número de horas afectas de todos os profissionais dividendo pelo número de equipas (10), 

excepto no que respeita aos pediatras (temos 2 pediatras para 4 equipas); aos MGF, dado que 2 das equipas são apoiadas 

por pediatras a média foi encontrada tendo em conta as 8 equipas apoiadas pelos MGF; e por fim os fisioterapeutas que são 

apenas 4 para 4 equipas. Ainda que os tempos de afetação sejam muito diferentes, podemos ver que em média são 

dedicadas cerca de 10 horas semanais ao programa GASMI, ou seja , menos de um terço das 35 horas semanais. 

 

* Neste campo só é contabilizado uma vez cada profissional, isto porque há elementos que dão apoio a mais do que uma equipa 

Área Profissionais 

 EQUIPAS GASMI 

Lagos  Portim. Silves 
Lagoa Albuf. Loulé Faro Olhão Tavira VRSA Total* 

Média 

h/sem 

Pediatria 1** 1** 1** 0 0 0 1 0 0 0 2 2,5h 

MGF 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 3h 

Enfermagem 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 10 8,5h 

Serviço Social 1 2*** 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5,25h 

Psicologia 1+1**** 3 1 1 2 4 2+1**** 2 2* 1 18+2 34,5h 

T. Ocupacional 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2* 9 11,5h 

Fisioterapia 0 1*** 1 1 0 0 0 1 0 0 4 3,75h 

Terapia Fala 1 1 0 0 1 1 2 1 2* 1 10 12h 

TOTAL***** 8 11 6 5 7 9 10 8 6 7 74 10,25h 
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**O mesmo pediatra, Dr. Melo, integra as equipas de Lagos, Portimão e Silves. 
 *** Apoia, sem tempo de afectação definido 
****Um dos profissionais integra a equipa ao abrigo de protocolo de colaboração com a DICAD 
*****Número de profissionais que integram a equipa (aqui são contabilizados os  profissionais os  integram mais do que uma equipa) 

 

De salientar que neste números encontram-se incluídos profissionais que: 

  não têm tempo de afetação definido;  

 integram mais do que uma equipa; 

 apesar de terem tempo de afetação definido, na prática não é cumprido; 

 estão ou estiveram de baixa médica por períodos prolongados; 

 saíram ou foram substituídos iniciando uma actividade sem experiência; 

  pediram licença sem vencimento; 

A rotatividade e as alterações frequentes nas equipas de saúde mental, constituem um factor de instabilidade importante. O 

facto de haver profissionais que não dispõem de tempos de afetação específicos interfere na continuidade e permanência 

dos laços terapêuticos que são criados entre as crianças/famílias e dificulta a gestão das necessidades e das intervenções. 

Outro dado que importa salientar é o facto de haver profissionais que apesar de terem tempo de afetação definido, não o 

conseguem cumprir, dado que são muitas vezes absorvidos para outras funções e/ou programas que acabam por se impor. 

Por outro lado, apontamos como negativo, o investimento que é realizado em formação de profissionais que posteriormente 

abandonam o programa.  

Atividade Desenvolvida 

Apresenta-se uma visão genérica do trabalho realizado pelas equipas GASMI em todo o Algarve, com dados relativos às 

referenciações e acompanhamentos efetuados, desde 2012. Fazendo referência às principais modalidades e especialidades 

terapêuticas disponíveis, bem como às  atividades específicas que foram desenvolvidas durante o ano de 2018. 

Tabela 29: Número de casos referenciados às Equipas GASMI 

ANOS 

EQUIPAS GASMI 

Lagos 
Portimã

o 
Silves  Lagoa 

Albu 
feira 

Loulé Faro Olhão Tavira VRSA Total 
Regional 

2012 85 164 * * 76 77 49 89 45 54 639 

2013 66 204 * * 62 164 111 84 23 49 763 

2014 67 96 50 * 70 110 114 134 30 48 719 

2015 66 86 51 * 68 100 86 79 20 23 579 

2016 65 109 46 30 55 84 74 114 6 17 600 

2017 66 80 31 39 60 74 82 96 42 43 613 

2018 64 95 34 31 61 82 82 79 31 48 607 

* As equipas estiveram integradas no GASMI Portimão, passando a ser uma equipa autónoma, Silves em 2014 e Lagoa em 2016. 
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Durante o ano de 2018, foram referenciadas aos GASMI da região 607 crianças. Na análise por ACES, verificamos que 

foram referenciadas ao ACES Barlavento 224 crianças (2017 tinham sido referenciadas 216), ao ACES Central 304 crianças 

(no ano transato tinham sido referenciadas 312) e ao ACES do Sotavento 79 crianças, (o número de referenciações diminuiu 

ligeiramente em relação às 85 crianças de 2017). Este ano os valores de referenciações sofreram um ligeiro decrescimo, 

mas mantêm-se muito identicos (-6 referenciações). 

Tabela 30: Número de casos acompanhados pelas Equipas GASMI 

ANOS 

EQUIPAS GASMI 

Lagos 
Portimã

o 
Silves 

 
Lagoa Albu 

feira 
Loulé Faro Olhão Tavira VRSA 

Total 
Regiona

l 

2012 139 490 * * 134 96 198 108 128 85 1378 

2013 126 430 * * 94 166 174 210 117 96 1413 

2014 120 351 97 * 116 152 153 278 123 62 1452 

2015 139 262 86 * 132 192 123 281 64 80 1359 

2016 133 303 84 75 109 221 230 205 46 73 1479 

2017 123 262 76 83 137 161 176 195 47 70 1330 

2018 106 268 76 79 141 166 139 141 88 73 1277 

* As equipas estiveram integradas no GASMI Portimão, passando a ser uma equipa autónoma, Silves em 2014 e Lagoa em 2016. 

No ano de 2018, foram acompanhados na região pelas equipas do GASMI 1 277 crianças e respetivas famílias, onde estão 

incluídas as novas referenciações e os casos clínicos que transitaram de anos anteriores (950). Na análise por ACES, 

verificamos que foram acompanhadas pelas equipas do ACES Barlavento 529 crianças, no ACES Central 587 crianças e no 

ACES do Sotavento 161 crianças. Em relação ao ano anterior verificou-se uma diminuição do número de acompanhamentos 

(- 53 casos). 

Perante estes dados, podemos verificar a prevalência das doenças de saúde mental infanto-juvenil e acreditamos que muitas 

crianças com necessidade de intervenção, não nos chegam atempadamente, são referenciadas já com psicopatologia 

instalada. Pelo que se torna necessário investir na promoção da saúde mental com programas desenvolvidos junto das 

equipa de saúde, creches, jardins-de-infância, escolas, famílias e professores. Salientamos a intervenção na área dos 

Cursos de Preparação para a maternidade e parentalidade, como uma boa prática e um investimento em saúde mental 

infantil na nossa região. 

Tabela 31: Acompanhamento por especialidade e listas de espera 

Acompanhamento/Profissional Nº crianças Lista de espera 

Enfermagem 175 69 

Fisioterapia 17 0 

Medicina/Pediatria 199 0 

Psicologia 858 203 
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No final de 2018 encontravam-se em lista de espera 388 casos, com um predomínio da Psicologia 203 crianças/famílias 

(52,3%), seguido de Terapia Ocupacional 82 (21,1%) e de Enfermagem 69 (20%). Salienta-se que se mantém a tendência de 

serem as áreas da psicologia e da terapia ocupacional a apresentarem maior número de casos em lista de espera, ainda que 

se verifique uma ligeira descida, na ordem dos 6% a psicologia, dado que são também estas as áreas de especialidade que 

efetuam o maior número de seguimentos, respectivamente 49% e 12,8%.  

No que se refere à área da enfermagem salientamos uma subida significativa da lista de espera (9% a mais) que se refere 

aos acolhimentos e é de grande incidência sobretudo nas equipas de Lagos, dado que a enfermeira assumiu durante este 

ano a coordenação da UCC de Aljezur, tendo deixado de ter disponibilidade e Portimão que esteve sem este recurso por 

baixa médica durante a maior parte do ano. 

A falta de recursos e de alternativas na comunidade (para intervir, encaminhar ou complementar a intervenção das equipas), 

as disfunções e desafios múltiplos que as famílias enfrentam (de ordem relacional, pessoal, conjugal, social, económica e até 

de saúde física e mental) e as debilidades do próprio sistema social e das organizações escolares, leva à manutenção e 

exacerbação dos desequilíbrios revelados pelas crianças, exigindo períodos de acompanhamento mais prolongados até à 

desejada remissão ou estabilização da sintomatologia.  

Cientes desta situação e mediante a análise reiterada do número de crianças em acompanhamento por categoria profissional 

e respetivas listas de espera, apelamos para a importância de um reforço dos profissionais de psicologia, terapia ocupacional 

e enfermagem nas equipas mais carenciadas. Recordo que a especialidade de enfermagem têm um papel fundamental 

nestas equipas, não só pelo papel desempenhado no acolhimento, como pelo acompanhamento em consulta médica e na 

articulação com as equipas de saúde e comunidade. 

Para além das atividades habituais e implícitas à dinâmica e atribuições dos GASMI, e à semelhança do ano anterior, as 

equipas no âmbito da articulação com a comunidade, instituíram ou mantiveram reuniões com parceiros da Comunidade (ex.: 

Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, Psicólogos das escolas, autarquias e de IPSS), para além dos habituais contatos 

com os técnicos da comunidade relativamente a casos específicos. Estas reuniões revestiram-se de grande importância para 

as equipas e parceiros sendo uma boa prática. Durante estas reuniões é efetuada uma reflexão acerca dos comportamentos 

e contexto das crianças que se encontram em acompanhamento no GASMI, ou que foram referenciadas pelos parceiros e 

que aguardam a intervenção. 

 Este espaço de discussão e articulação veio permitir diminuir os encaminhamentos inadequados, acentuando o diálogo e a 

partilha de informações e reduzir as deslocações dos técnicos às escolas. Os técnicos que trabalham nas escolas são 

interlocutores privilegiados, funcionando também como mediadores no terreno entre alunos, professores e técnicos, com 

Serviço Social 115 18 

Terapia da Fala 160 16 

Terapia Ocupacional 224 82 

TOTAL 1748 388 
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vantagens nítidas na definição da própria intervenção psicoeducativa e psicoterapêutica. Deste modo torna-se possível 

implementar respostas mais concertadas aos problemas de integração e/ou adequação das crianças intervencionadas.  

 

Em função dos objetivos/ metas propostos no Plano de Ação do GASMI para 2018 e da perceção generalizada que as 

equipas têm da interferência dos fatores contextuais no desenvolvimento e bem-estar da criança, os GASMI têm procurado 

nos últimos anos orientar a sua intervenção cada vez mais, para modalidades de intervenção em grupo (grupos terapêuticos 

e Clubes de Férias), intervenção familiar (aconselhamento e orientação parental, grupos de pais/ cuidadores e terapia 

familiar) e articulação com outros profissionais intervenientes na vida das crianças (essencialmente da área da saúde, 

educação, solidariedade social, autarquia e justiça), registando nestes parâme tros as visitas domiciliárias/ Observações 

naturalistas, a consultadoria e articulação com outros profissionais da comunidade e das equipas de saúde, tal como se pode 

observar no quadro seguinte.  

Os resultados apresentados referem-se a número de casos que beneficiaram de cada uma das modalidades de intervenção 

e não, por número de atos realizados. Aumentaram as intervenções familiares e diminuíram as intervenções em grupo e 

articulação com outros profissionais em relação ao ano anterior. 

Tabela 32: Acompanhamento por especialidade e listas de espera 

 

Foram atribuídas 467 altas durante o ano de 2018. Apesar de ser diverso o motivo de alta, o número mais elevado de altas, 

enquadra-se na tipologia de altas clínicas (23,8%), o que é um bom indicador do trabalho e investimento realizado sobre as 

crianças e famílias. É igualmente de destacar que 18,4% das altas se referem a encaminhamentos, o que se explica quer 

pela cada vez maior articulação com as estruturas da comunidade, quer por um afinar dos critérios de elegibilidade. Continua 

no entanto a existir um número elevado de altas por abandonos e desistências (16,7% e 20,6% respetivamente) 

representativo da falta de adesão, desinvestimento e pouco envolvimento de algumas famílias no processo terapêutico. 

Salienta-se que 14,1% das altas são atribuídas por outros motivos não especificados. 

Motivo de Alta N.º 

Alta clínica 111 

Abandono 78 

Desistências 96 

Encaminhamentos 86 

Mudança de residência  30 

 Intervenções 

Familiares 

Intervenções em 

Grupo 

Articulação com outros 

profissionais 

2013 954 192 731 

2014 1093 238 1034 

2015 978 146 945 

2016 991 159 1001 

2017 994 143 962 

2018 986 171 1084 
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Outros motivos 66 

Total  467 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 14: Execução do Plano Atividades 2019 - GASMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
(Número total de acolhimentos realizados no prazo máximo de 30 dias 

subsequentes à data de receção/Número total de acolhimentos realizados) x 

100

nd 90% 0% 90% 100% 73% 81% Não atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
(Número de reuniões de intervisão efetuadas por ano/Número de reuniões 

de intervisão programadas por ano) x 100
nd 75% 10% 94% 100% 83% 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
(Número de reuniões de intervisão efetuadas por ano/Número de reuniões de 

intervisão programadas por ano) x 100
nd 75% 4% 80% 100% 87% 135% Superou

OOp4: Implementar pelo menos 4 reuniões periódicas de articulação com a comunidade, na óptica da integração de cuidados em saúde como forma de optimizar a proximidade entre os diferentes parceiros na área da saúde mental infanto-juvenil, com vista a uma aproximação de diferentes perspectivas/linguagem sobre as mesmas situações. Pretende-se que através destas reuniões se possa alcançar um olhar conjunto sobre situações individuais e de grupo, que vá para além dos simples contactos telefónicos, de troca de casos e passagem de informação.

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
(Número de reuniões de intervisão efetuadas por ano/Número de reuniões de 

intervisão programadas por ano) x 100
nd 75% 4% 80% 100% 83% 135% Superou

OOp5: Promover a intervenção em grupos terapêuticos, com a realização de pelo menos um grupo de pais e dois grupos de crianças como forma  de rentabilizar os recursos existentes, através de uma resposta mais rápida e eficiente e mais adequa ao perfil de determinadas crianças e famílias

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Número de crianças/pais que beneficiam de grupos terapeuticos/Número 

total de crianças/pais em acompanhamento 
nd 35% 10% 50% 100% 89% 135% Superou

Grau de Execução

117%

INDICADORES

INDICADORES

OOp3:Implementar 4 reuniões de intervisão para discussão de casos e/ou da prática clinica, entre os técnicos da mesma área profissional, das equipas GASMI da região com vista à troca de experiências no sentido de alargar 

a reflexão e procura de soluções como forma de melhorar a qualidade/eficácia da intervenção clínica

INDICADORES

OOp2: Implementar reuniões bimestrais de intervisão entre as equipas GASMI por ACES para rentabilização das competências/ recursos dos vários técnicos  como forma de melhorar a qualidade/eficácia da intervenção 

clínica

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil – GASMI

INDICADORES

INDICADORES

OOp1: Manter os 30 dias como tempo máximo de espera entre a data de receção do pedido e a realização da entrevista de acolhimento das situações referenciadas aos GASMI de modo a tornar mais eficaz a triagem para que 

seja feita uma correta priorização das situações
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 Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) 

A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) foi criada através do Despacho 31292/2008, e tem como 

missão apoiar e orientar a intervenção da saúde no âmbito das 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 Serviço Nacional de 

Saúde a esta problemática. 

Os Núcleos (e Núcleos Hospitalares) de Apoio à Crianças e Jovens em Risco (N(H)ACJR), que operacionalizam a ASCJR no 

terreno, 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. 

Os objetivos programáticos gerais da ASCJR são: 

1. Promover os direitos das crianças e jovens, em particular a saúde, através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da 

deteção precoce de contextos, fatores de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da 

sinalização e ou encaminhamento dos casos identificados; 

2. Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos profissionais, 

concertar os mecanismos de resposta e promover a circulação atempada de informação pertinente 

Os NACJR e NHACJR da ARS Algarve desenvolvem as seguintes atividades, dentro dos objetivos específicos da ASCJR, 

que são os seguintes: 

1. 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; 

2. Difundir informação de caráter legal, normativo e técnico sobre o assunto; 

3. Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria; 

4. Recolher e organizar a informação casuística sobre as situações de maus tratos em crianças e jovens atendidos no centro 

de saúde, ou no hospital, conforme aplicável, em articulação com as estruturas de vigilância de saúde pública; 

5. Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização, acompanhamento ou 

encaminhamento dos casos; 

6. Gerir, a título excecional, as situações clínicas que, pelas características que apresentem, possam ser acompanhadas a 

nível do centro de saúde, ou do hospital, conforme aplicável, e que, pelo seu carácter de urgência em matéria de perigo, 

transcendam a capacidade de intervenção dos outros profissionais ou equipas da instituição; 



  
Página 88 

  

Relatório de Atividades - 2019  

Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional no domínio das crianças e jovens em risco, 

quer, no âmbito das equipas profissionais dos centros de saúde, quer a nível das diversas especialidades, serviços e 

departamentos dos hospitais com atendimento pediátrico; 

8. Estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários que contribuem para a prevenção e 

acompanhamento das situações de crianças e jovens em risco, conforme preceituado na lei de proteção de crianças e jovens 

em perigo, com vista a reforçar o primeiro nível de intervenção nesta matéria e a incrementar a aplicação do princípio da 

subsidiariedade; 

9. Mobilizar a rede de recursos internos do centro de saúde e dinamizar a rede social, de modo a assegurar o 

acompanhamento dos casos; 

10. Assegurar a articulação funcional com os outros Núcleos criados na rede a nível de cuidados primários e a nível 

hospitalar, através, nomeadamente, da ação das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), com as Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e com o Ministério Público junto dos Tribunais, de acordo com os preceitos legais e 

normativos em vigor. 

No que respeita ao enquadramento normativo e legislativo no âmbito da prevenção dos maus-tratos e da violência no ciclo 

de vida, o ano de 2019 representou um ponto de viragem em Portugal, no que respeita à violência doméstica e violência 

contra as mulheres. Na sequência do elevado número de homicídios ocorrido em curto espaço de tempo em Portugal, foi 

criada uma Comissão Técnica Multidisciplinar, para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica. As 

recomendações emanadas por esta Comissão foram plasmadas na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 139/2019, 

de 19 de agosto, que introduzem, entre outros aspetos, a criação no âmbito da Direção-Geral da Saúde, do Programa 

Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida (PNPVCV) e a integração das duas Ações de Saúde (ASCJR e 

ASGVCV) no referido Programa. O Despacho 9494/2019, de 21 de outubro, criou o Programa e incluiu, no mesmo, a 

violência contra profissionais de saúde. Não obstante a integração das Ações de Saúde no PNPVCV, a estrutura funcional a 

nível das equipas NACJR, NHACJR e EPVA mantém-se inalterada, até a presente data. 

A seguir, descreve-se a caracterização da rede de Núcleos da ASCJR da ARS Algarve, bem como a atividade desenvolvida 

a nível regional no ano de 2019. 

Caracterização da Rede de Núcleos da ASCJR-ARS Algarve, IP 

A rede de Núcleos na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 15 Núcleos: 

1. Centro Hospitalar Universitário do Algarve (2): 1 NHACJR na Unidade de Faro e 1 NHACJR na Unidade de Portimão. 

2. ACES Sotavento (2): 1 NACJR em Tavira e 1 NACJR em Vila Real de Santo António. 

3. ACES Central (4): NACJR Albufeira, NACJR Faro/São Brás de Alportel, NACJR Loulé e NACJR Olhão. 
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4. ACES Barlavento (7): NACJR Silves, NACJR Lagoa, NACJR Portimão, NACJR Monchique, NACJR Lagos, NACJR Aljezur 

e NACJR Vila do Bispo. 

O número de elementos que integram as equipas é de 59 profissionais, sendo que alguns Núcleos beneficiam de apoio 

administrativo de assistentes técnicos (2) alocados às Unidades onde se inserem. O NHACJR da Unidade de Portimão do 

CHUA integra uma docente e conta com a colaboração voluntária da Procuradora da República Jubilada, Dra. Francisca 

Neves. 

Distribuição Regional Equipas 

 

 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

O Plano de Atividades 2019 da ASCJR previa o cumprimento de dois objetivos, conforme se descreve em seguida: 

OBJETIVO 1: 

Promover atividades de sensibilização em matéria de maus-tratos e prevenção da violência 

Para o ano de 2019, foi proposta a realização de atividades de sensibilização, destinadas a profissionais de saúde, 

profissionais de entidades parcerias, bem como comunidade em geral. O valor de referência foram 35 ações, com valor 

crítico de 34 nos anos anteriores. 
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Indicador: Nº de ações realizadas. 

Análise: 

Neste objetivo, a meta proposta para 2019, que era de 35 ações, foi ultrapassada, tendo sido dinamizadas um total de 68 

ações de sensibilização, conforme se explicita abaixo e no quadro a) do Registo das Atividades Dirigidas às Competências 

Específicas dos NACJR/NHACJR. 

Atividade da Coordenação Regional: 

da divulgação em stand de materiais informativo alusivos aos maus-tratos em crianças e jovens, prevenção da violência ao 

longo do ciclo de vida e tráfico de seres humanos. 

Curricular de Avaliação e Intervenção em Psicologia da Saúde, com as temáticas da Intervenção Psicológica nos Cuidados 

de Saúde Primários e sobre Intervenção Psicológica em Vítimas de Maus-Tratos e Abuso Sexual na Infância. 

«UMA em CINCO» de combate à violência sexual contra crianças, para assinalar o dia 18 de novembro, Dia Europeu para a 

Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual. 

a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Sob o lema ―Para todas as crianças, todos os direitos‖ foi assinalada a data 

de 20 de novembro, com a colocação de ―Estendais dos Direitos das Crianças‖ nas diversas unidades dos Centros de Saúde 

da região e nas unidades de Faro e Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Esta atividade foi organizada em 

parceria com a Subcomissão de Coordenação Regional do Algarve do Sistema Nacional de Intervenção Precoce e com a 

Coordenação Regional dos Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil. A equipa de Portimão procedeu ainda a uma atividade 

- EUandME: Saúde 

"On e Off‖ realizado no dia 29 de setembro, com debate acerca da Prevenção da Violência em Contexto Familiar, no âmbito 

do Projeto EuropeDirect, organizado pela CCDR Algarve. 

No que respeita ao objetivo global, considera-se que o indicador superou a meta estabelecida, com execução superior a 

100% 

Objetivo 2: 

Promover formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e intervenção em maus-tratos a crianças e jovens 

Indicador: Nº de ações realizadas. 

Análise: 
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Neste objetivo, foi ultrapassada a meta proposta para 2019, que era de 2 ações, tendo sido dinamizadas um total de 24 

ações de formação, conforme se descreve na alínea ―b)‖, infra: Difusão de informação de carácter legal, normativo e técnico; 

formação e preparação dos profissionais 

No que respeita ao objetivo global, considera-se que foi superado (100%). 

Registo . das Atividades Dirigidas às Competências Específicas dos NACJR/NHACJR 
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1 Nas situações em que sejam identificados diferentes tipos de mau trato, considera-se a tipologia mais grave. 

A partir dos dados recolhidos, podemos concluir que o volume global de sinalizações mantém-se semelhante ao ano anterior, 

sem variações significativas. A negligência continua a ser o motivo principal para as sinalizações, seguida pelo mau-trato 

psicológico, com elevada associação ao fenómeno da violência doméstica. 

No que respeita à negligência, destaque-se a maior incidência de sinalizações no 1º ano de vida, com um total de 30% das 

sinalizações nesta tipologia. Este número pode representar o esforço realizado na deteção precoce dos fatores de risco e na 

identificação de crianças e famílias nesta situação. 

Quanto à violência doméstica, representa 46% das sinalizações por mau-trato psicológico e 15,7% do total dos casos 

sinalizados no ano de 2019. 

Em relação ao sexo, mantém-se a tendência do maior número de sinalizações no sexo masculino, num total de 52,8%, com 

o sexo feminino a registar 47,2% do total. 

d) Estabelecimento de mecanismos de cooperação / colaboração com as diversas equipas de saúde / departamentos, 

serviços da instituição 

 

e) Colaboração com outros projetos e recursos comunitários 
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Outras atividades no âmbito da Coordenação Regional: 

• Divulgação de materiais de informação e sensibilização em matéria de prevenção dos maus-tratos e da violência na família 

e igualdade de género nos ACES, Hospitais e atividades na comunidade. 

• Representação da ARS Algarve, IP em reuniões nacionais em vista à operacionalização da ASCJR (Despacho nº. 

31292/2008). 

• Consultadoria técnica específica na área dos maus-tratos e da prevenção da violência no ciclo de vida bem como a 

profissionais, sempre que solicitada. 

• Consultadoria técnica a profissionais em matéria de saúde e violência, tanto a nível regional como nacional. 

TRABALHOS REALIZADOS, APRESENTADOS, DISTINGUIDOS 

de mesa no Seminário ―Promoção e Prevenção na Infância: Alicerces rumo a um futuro com 

mais Saúde‖, organizado em Novembro de 2019, pela Direção Geral da Saúde, no âmbito do projeto RISCAR. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Os objetivos propostos para o ano de 2019 foram atingidos. Os constrangimentos ao bom funcionamento da Ação a nível 

regional, nomeadamente a instabilidade na composição das equipas EPVA e afetação horária inexistente ou insuficiente, 

mantém-se, mas é de registar o progressivo esforço realizado regionalmente no sentido de dotar as equipas com os 

profissionais necessários e respetiva afetação horária. 

A multiplicidade de programas e projetos na atividade assistencial direta e indireta dos elementos dos NACJR/NHACJR tem 

sido um fator referido de forma transversal pelas diversas equipas como um obstáculo à intervenção e operacionalização do 

trabalho. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Para garantir a continuidade da boa implementação e consolidação da rede a nível regional, as necessidades referidas nos 

anos transatos mantém-se, nomeadamente a estabilidade na estrutura das equipas e o assegurar da afetação horária 

suficiente para o bom desenvolvimento da atividade. 

Não obstante as dificuldades elencadas, as equipas têm demonstrado grande resiliência no desempenho das funções, com 

grande investimento nas atividades de prevenção. Mesmo com reduzida ou em alguns casos inexistente atribuição de tempo 

para o exercício efetivo de funções, as situações sinalizadas, regra geral, têm a intervenção e o acompanhamento 
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compatível com as boas práticas. Contudo, este é um fator de stress adicional ao trabalho das equipas, que interfere na 

capacidade de planear adequadamente o seu funcionamento regular, os momentos de reflexão e partilha em conjunto. 

O investimento na formação contínua, com áreas temáticas definidas e a possibilidade de supervisão serão, sem dúvida, 

fatores diferencias para melhorar o nível do trabalho desenvolvido ao longo da última década na região. 

Como nota final, e na perspetiva de uma intervenção realmente integrada e integradora, importa fomentar a articulação entre 

os NACJR, NHACJR e EPVA, já existente, mas passível de ser melhorada. A seguir, estreitar os laços com as entidades da 

comunidade, nomeadamente no que respeita ao Sistema de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens e a Rede Nacional 

de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, de forma a trabalhar as famílias como um todo, numa intervenção preventiva e 

precoce. 

 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 15: Execução do Plano Atividades 2019 - ASCJR 

 

 

 

 

 

 

OOp1: Promover atividades de sensibilização em matéria de maus-tratos e prevenção da violência

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 nº de ações realizadas 0 35 2 100 100% 68 113% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Classificação

1.2 nº de ações realizadas 2 2 0 2 100% 24 135% Superou

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco-ASCJR

INDICADORES

Grau de Execução

126%

INDICADORES

OOp2: Promover formação dos profissionais de saúde em matéria de prevenção e intervenção em maus-tratos a crianças e jovens
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2.1.2. Programas de Saúde Prioritários 

 

 Programa Regional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo 

Nota introdutória 

A Equipa de Coordenação Regional do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT) da 

ARS Algarve funciona no âmbito do Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) da ARS e contou, também 

em 2019, com seis elementos, sendo duas Médicas de Cuidados de Saúde Primários, uma médica Pneumologista 

Hospitalar, duas Enfermeiras especialistas e uma Técnica de Saúde Ambiental, elemento integrante da Unidade de Vigilância 

Epidemiológica em Saúde Ambiental e do Grupo Operativo do Observatório Regional de Saúde.  

 

No âmbito da operacionalização do PNPCT manteve, também em 2019, a articulação com as unidades de cuidados de 

saúde primários, os serviços hospitalares públicos e outras estruturas de nível regional, públicas e privadas, e o alinhamento 

com as estratégias de promoção da saúde, prevenção e controlo do Tabagismo preconizadas a partir do Programa de Saúde 

Prioritário definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em 2012 (tendo como principal referência a Convenção-Quadro da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para o controlo do Tabaco) e contidas no Programa Nacional para a Prevenção e 

Controlo do Tabagismo 2017 (continuando a ser desenvolvido com a participação ativa das ARS).  

 

Seguiu os referenciais quer do Plano Nacional de Saúde, na sua Revisão e Extensão a 2020 (DGS, 2015) (que inclui entre 

as metas de Saúde 2020 reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental) quer do PNPCT 2017 (DGS), nomeadamente quanto a estratégias que define como efetivas 

para a sua implementação: monitorizar; proteger da exposição ao fumo; oferecer ajuda na cessação tabágica; avisar, 

informar e educar sobre os riscos; e vigiar a proibição da publicidade, da promoção e do patrocínio.  

 

Teve igualmente em conta o disposto no Despacho n.º 14202-A/2016 de 25 de novembro do Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde, que determina como objetivos prioritários, no âmbito do PNPCT e do Programa Tipo de atuação em Cessação 

Tabágica (DGS), assegurar o acesso a consultas de apoio intensivo na cessação tabágica, desenvolver ações de 

formação e campanhas informativas, promover o acesso a medicamentos e concluir o processo de informatização 

dos registos das intervenções breves e das consultas de apoio intensivo na cessação tabágica. 

Assim e tendo por base a avaliação dos resultados alcançados no ano transato, continuou-se a investir nos eixos 

estratégicos acima referidos, tendo em vista obter mais ganhos em saúde. De salientar que o PNPCT tem como principais 

focos de intervenção: a prevenção da iniciação do consumo nos adolescentes e jovens; a promoção da cessação tabágica, 

com particular enfoque nos fumadores com menos de 40 anos, nas mulheres e durante a gravidez; a proteção da exposição 

ao fumo ambiental do tabaco; a redução das desigualdades em saúde, nomeadamente as desigualdades regionais 

associadas à prevenção, tratamento e controlo do tabagismo. Estas áreas são complementadas por iniciativas transversais 

de promoção da literacia em saúde, de capacitação para decisões saudáveis, de criação de um clima social favorável à 

saúde e ao não tabagismo, de formação profissional, de investigação e de promoção de melhores práticas. 
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- Estado da Arte/Indicadores Disponíveis 

 

PNPCT 2017 (DGS)  

―Em 2016, segundo estimativas elaboradas pelo Institute of Health Metrics and Evaluation, morreram em Portugal mais de 

11800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco, o que corresponde à morte de uma pessoa a cada 50 minutos. (…) A 

análise da distribuição das percentagens de óbitos atribuíveis ao tabaco por grupo etário confirma que o tabaco mata 

prematuramente. Nos homens, a maior percentagem de óbitos atribuíveis ao tabaco registou-se no grupo etário dos 50 aos 

59 anos (cerca de 30% dos óbitos). Nas mulheres, o grupo etário com maior mortalidade atribuível ao tabaco foi o dos 45 aos 

49 anos (14,5% do total de óbitos). Em 2016, segundo a mesma fonte, o tabaco foi responsável por 46,4% das mortes por 

doença pulmonar obstrutiva crónica, por 19,5% das mortes por cancro, por 12,0% das mortes por infeções respiratórias do 

trato inferior, por 5,7% das mortes por doenças cérebro-cardiovasculares e por 2,4% das mortes por diabetes. Usando taxas 

padronizadas, conclui-se que a mortalidade por doenças atribuíveis ao tabaco é cerca de quatro vezes maior nos homens do 

que nas mulheres.” 

 

Quanto às prevalências de consumo e de exposição ao fumo do tabaco, ―(…) distribuem-se de modo desigual entre sexos, 

grupos etários, grupos socioeconómicos e regiões, contribuindo deste modo para agravar as desigualdades em saúde. 

Segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde (INS) 2014, cerca de 58,2% dos residentes em Portugal nunca tinham 

fumado; 20,0% eram fumadores com 15 ou mais anos; cerca de 16,8% fumavam diariamente. A prevalência de consumo foi 

superior nos homens (27,8%) relativamente às mulheres (13,2%). Dos fumadores, 81,9% fumava cigarros diariamente e, 

destes, a maioria fumava, em média, 11 a 20 cigarros por dia (45,9%). O grupo etário dos 25 aos 34 anos foi o que registou 

as maiores prevalências de consumo: 32,0% em ambos os sexos, 41,9% nos homens e 22,3% nas mulheres. (…)As 

prevalências de consumo mais elevadas na população com 15 ou mais anos observaram-se na Região dos Açores (27,1%) e 

na Região do Algarve (24,4%). Em 2014, cerca de 1 em cada 10 pessoas residentes em Portugal, com 15 ou mais anos, 

estava exposta diariamente ao fumo passivo (8,6%). A maioria encontrava-se exposta 1 hora ou mais por dia (4,9%). Os 

espaços de lazer predominavam como principal local de exposição ao fumo passivo (38,3%). Entre 2005/06 e 2014, a 

proporção de fumadores de ambos os sexos diminuiu 1 ponto percentual (redução relativa de 4,3%), sendo de 20,0% em 

2014. O consumo diário diminuiu nos homens e aumentou ligeiramente nas mulheres. O consumo ocasional aumentou em 

ambos os sexos. 

 

(…) De acordo com os resultados do estudo INSEF 2015, na população dos 25 aos 74 anos, em ambos os sexos, a 

prevalência de consumo diário ou ocasional de tabaco apresentou diferenças assinaláveis entre regiões. Nos homens, a 

prevalência mais elevada foi observada na Região Autónoma dos Açores (42,8%); nas mulheres, na Região do Algarve 

(22,8%). (…) A prevalência de consumo de tabaco foi mais elevada nas pessoas desempregadas, comparativamente às 

pessoas com emprego: (43,0% vs 31,4% nos homens; 27,0% vs 20,3% nas mulheres). Estas diferenças aumentaram após 

padronização para o grupo etário.” 

Segundo os dados do INSA (INE (2/7/2020), relativos a 2019, a prevalência de consumo de tabaco na população com 15 ou 

mais anos foi de17% para Portugal, uma redução de 3 pontos percentuais em relação a 2014. A prevalência de consumo 

mais elevada na população com 15 ou mais anos manteve-se na Região Autónoma dos Açores (23,4%.) Na Região do 
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Algarve a proporção de fumadores com 15 ou mais anos, em 2019, foi de 18,6%, uma redução de 5,8 pontos percentuais 

relativamente ao ano de 2014. 

 

O estudo das atitudes e dos comportamentos face ao tabagismo de jovens do 3.º ciclo e do ensino secundário da região 

Algarve (metodologia do Global Youth Tobacco Survey, GYTS, OMS), realizado em 2016 pela equipa do PRPCT do DSPP 

da ARS Algarve, IP, revelou: que 13,8% dos estudantes do 3.º ciclo (12,0% dos rapazes e 15,4% das raparigas) utilizavam à 

data qualquer tipo de produto com tabaco e que 10,7% dos rapazes e 14,0% das raparigas fumava tabaco; que 31,7% dos 

estudantes do ensino secundário (32,0% dos rapazes e 31,4% das raparigas) utilizavam à data qualquer tipo de produto com 

tabaco e que 30,2% dos rapazes e 30,6% das raparigas fumava tabaco. Comparando os GYTS Algarve 2013 versus 2016, 

constata-se na população estudantil dos 13-15 anos um aumento das prevalências de consumo de produtos do tabaco 

(sobretudo dos produtos com fumo) na região, com um diferencial de cerca de 1%, à custa das raparigas (2,1%); no GYTS 

Algarve 2016, verificou-se que as prevalências de consumo de produtos do tabaco obtidas para o ensino secundário são 

bastante superiores, quando comparadas com o ensino básico (3.º ciclo), com um diferencial de 18%. 

 

Ainda como mencionado no PNPCT 2017, “De acordo com o Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas, o consumo de tabaco nos últimos 30 dias, na população dos 15 aos 24 anos, registou um aumento de 4,1 pp 

entre 2012 e 2016/17. Este aumento ficou a dever-se predominantemente ao consumo nas mulheres, que registou um 

aumento relativo de 37,8%. Entre 2012 e 2016/17 houve uma ligeira redução na prevalência de consumidores diários ou 

quase diários (95,2% 2012; 94,0% 2016/17).  

 

Segundo SICAD, resultados do inquérito aos jovens participantes no dia da defesa Nacional, 2019, cerca de metade dos 

jovens com 18 anos em 2019 fumava tabaco e, destes, 40% em 40 ou mais ocasiões no ano, sendo este consumo um pouco 

mais comum entre os rapazes (35,3% nas Raparigas e 45% dos rapazes.) 

 

Entre 2015 e 2019 a prevalência de consumo recente sofreu uma variação de 4 pontos percentuais (prevalência de 52% em 

2015 e de 48% em 2019). Também em relação ao consumo de tabaco em 20 ou mais ocasiões nos últimos 30 dias houve 

uma redução de cerca de 3 pontos percentuais 20,2% em 2015 e 17,3% em 2019.  

 
De ressaltar que as prevalências observadas através deste Inquérito não são comparáveis com as obtidas através do INS, 

na medida em que o processo de amostragem e o tipo de classificação do consumo diferem. Por outro lado, o Inquérito 

Nacional ao Consumo de Substancias Psicoativas na População Geral apenas abrange a população dos 15 aos 74 anos. 

Para possibilitar a análise das tendências de evolução é usada a população dos 15 aos 64.  

 

No que se refere ao abandono do tabaco, em 2014, cerca de 1 em cada 5 residentes em Portugal, com 15 ou mais anos, 

tinha deixado de fumar (21,7%). Destes, 31,8% eram homens e 12,9% eram mulheres. Entre 2005/06 e 2014 a proporção de 

ex-fumadores aumentou 6 pontos percentuais (aumento relativo de 35,7%). A taxa de variação de ex-fumadores foi maior no 

sexo feminino (mais 87,9%), do que no sexo masculino (mais 22,3%).  
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Segundo um estudo do Eurobarómetro, em 2017 cerca de um terço das pessoas fumadoras disseram ter tentado parar de 

fumar em algum momento (35,7%), 6,3% nos últimos 12 meses e 30,1% há mais de um ano. Dos fumadores que tentaram 

parar de fumar quase 4 em cada 5 (83,4%) tentaram fazê-lo sem assistência.”  

 

Quanto ao tabagismo nos jovens, “(...) são particularmente vulneráveis à dependência e aos estímulos sociais e de 

marketing promotores do consumo de tabaco. Fumar na adolescência tem consequências para a saúde imediatas e a longo 

prazo. O tabagismo na adolescência provoca atraso na maturação pulmonar e reduz a função respiratória, agrava a asma e 

reduz a aptidão física em termos de desempenho e resistência. Quanto mais precoce for a iniciação do consumo, maior o 

risco de desenvolvimento futuro de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias e de cancro. (…)”      

 

Há, pois, que reforçar o investimento na prevenção do consumo nos jovens, no apoio aos fumadores para que parem de 

fumar e na promoção da literacia da população quanto aos benefícios de não fumar, aos riscos do consumo e da exposição 

ao fumo ambiental.  

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

1. Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens 

- Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos de promoção da saúde e prevenção da iniciação do consumo de tabaco, 

estruturadas (de âmbito populacional) ou pontuais, articulando com as Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) 

(equipas de Saúde Escolar), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidades de Saúde Familiar (USF), 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Direção de Serviços da Região Algarve da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE Alg) e instituições particulares de solidariedade social (IPSS), entre outros. 

- Participação de elementos da Equipa Regional do PNPCT (como agentes facilitadores) em atividades programadas no 

âmbito de projetos/iniciativas com jovens, em parceria com unidades dos ACeS ou outras estruturas, incentivando/apoiando 

pelo menos um/a projecto/acção de prevenção do tabagismo por ACeS (iniciativas estruturadas de prevenção e controlo do 

tabagismo de âmbito populacional) 

Atividades 

Foi concretizado o apoio referido, em reuniões e via correio eletrónico, com incentivo ao desenvolvimento de iniciativas e 
projetos de prevenção da iniciação do consumo de tabaco nos jovens. Efetuou-se a divulgação, para além de ao IPDJ e aos 
Municípios, também à DGEstE Algarve, de cartazes e de folhetos. Foi ainda divulgada, no site da ARS Algarve e no da DGS 
a lista, atualizada sempre que pertinente, das consultas de apoio intensivo na cessação tabágica existentes na Região 
Algarve. 
 
Foi possível atender a 100% das solicitações apresentadas à equipa, no tocante a colaboração em atividades programadas 
no âmbito de projetos/iniciativas com jovens, em parceria com unidades dos ACeS e o IPDJ. 
 
ACeS Barlavento - foram dinamizadas: pela UCC Mons Cicus/Mochique – sessão de promoção de estilo de vida saudáveis 
e alerta para os malefícios de tabaco dirigida a 56 alunos dos 8º e 9ºanos pela; UCC Infante/Lagos, sensibilização de 107 
alunos do Ensino Secundário para os malefícios do tabagismo e apoio à cessação tabágica. 
 
ACeS Central - UCC Gentes de Loulé/Loulé:  abordagem de 599 alunos de 1.º Ciclo através da Palestra/filme "amigos do 
peito" e Experiência "máquina de fumar" e 91 alunos do 3º ciclo acerca dos malefícios do tabagismo. UCC Faro: 82 alunos 
do ensino secundário e 165 do 3º Ciclo e 90 do 2º ciclo, foram alvo de ações de sensibilização sobre os malefícios do 
Tabagismo. UCC Al-Portellus/S. Brás de Alportel: O tema os malefícios do Tabagismo - Principais doenças associadas ao 
consumo de tabaco, foi abordado com 103 alunos do 9º ano e 71 do 10º ano. UCC Olhar+/Olhão:  desenvolveu atividades 
de prevenção do tabagismo com 1013 alunos dos 2 e 3º ciclo e 80 alunos, docentes e não docentes da Escola Secundária 
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de Olhão. UCC Al-Bhuera/Albufeira:   O tema os malefícios do Tabagismo na saúde e ambiente e constituição do cigarro foi 
abordado a 76 alunos do 2º Ciclo, e sobre substâncias psicoativas, nomeadamente tabaco foi abordado com 94 alunos do 3º 
ciclo. 
 
ACES Sotavento – UCC Talabriga/Tavira: Sob o tema Adolescência e comportamentos de risco - prevenção do consumo 
de tabaco Abordagem Teórico – Prática, desenvolveram atividades que envolveram 155 alunos do 3.º ciclo e 173 alunos do 
ensino secundário em parceria com (SICAD). A prevenção da iniciação de consumos tabágicos foi abordada com 30 
elementos da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Dr Jorge Augusto Correia. UCC Sto. António de 
Arenilha/Vila Real de Sto. António: dinamizou uma sessão com 68 alunos do 3º Ciclo sobre os malefícios físicos, 
psicológicos, familiares e sociais do tabagismo e alcoolismo. 
 
Foi estabelecida pareceria com a Universidade do Algarve enquanto elemento da rede Iberoamericana de universidades 
promotoras de saúde, através do Seu Grupo UAlg+Saudável, a fim de serem identificadas estratégias de promoção de uma 
universidade mais saudável incluindo a prevenção da iniciação e na cessação do consumo de produtos de tabaco. Para 
diagnóstico de situação foi elaborado e iniciada a aplicação de um questionário aos alunos dos diferentes níveis de 
ensino/diferentes áreas de saber, da universidade. 
 

2. Promover e apoiar a cessação tabágica 

- Divulgar, dentro e fora das unidades de saúde, a disponibilização de apoio à cessação tabágica nas UCSP e USF, com 

ênfase no grupo de mulheres em idade fértil; 

Atividades 

Manteve-se a divulgação, no site da ARS Algarve e no da DGS das consultas de cessação tabágica existentes na 

Região Algarve. Relativamente aos ACeS manteve-se o incentivo à afixação, nas salas de espera das unidades funcionais, 

de cartazes e a distribuição de folhetos, manteve-se também o apelo mensal escrito, para que fosse reforçada a importância 

do preenchimento dos questionários sobre consumos tabágicos durante a gravidez e divulgou-se a oferta a profissionais 

de saúde da oportunidade de formação em cessação tabágica. 

- Continuar a promover a utilização do módulo sobre promoção da saúde-prevenção do tabagismo nos cursos de preparação 

para a parentalidade existentes nos ACES; 

 

Atividades 

No âmbito dos Cursos de Preparação para a Parentalidade, a maioria das UCCs da Região mantiveram a utilização do 

Módulo de Prevenção e Controlo do Tabagismo: em 2019, foram abrangidas 996 grávidas e alguns acompanhantes (UCC 

D'Alagoa/ Lagoa, UCC Arade/Silves, UCC Infante/Lagos, UCC Mons Cicus/Monchique, UCC Ribat/Aljezur, UCC 

Talabriga/Tavira, UCC Al-Portellus/S. Brás de Alportel, UCC Olhar+/Olhão, UCC Faro, UCC Stº António de Arenilha/Vila Real 

de Santo António e USF Levante. 

3. proteger da exposição ao fumo ambiental do tabaco 

- Sensibilizar para/fiscalizar o cumprimento da Lei do Tabaco em estabelecimentos de restauração e bebidas no 

perímetro (área circundante de 200 m) de pelo menos mais um estabelecimento escolar do Ensino Básico – 2.º e 3.º 

ciclos/Secundário não avaliado, ou a reavaliar, por (do) concelho. 

Atividades/Resultados 

Foi aplicado por profissionais das Unidades de Saúde Pública (USP) dos 3 ACeS da Região o questionário de avaliação do 

cumprimento da Lei do Tabaco (versões editável e formulário online) criado pelo DSPP: em 49 estabelecimentos (-27 que em 

2018) ERB, sitos no perímetro de 21 estabelecimentos escolares (Nível de Ensino: EB2/3 e Secundário).  

POSSIBILIDADE DE FUMAR 
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Em 100% (+8% que em 2017) dos estabelecimentos avaliados verificou-se a proibição de fumar em todo o espaço fechado.  

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AO FUMO DO TABACO 

Num dos estabelecimentos verificou-se a exposição dos trabalhadores ao fumo de tabaco. 

VENDA DE TABACO E PRODUTOS DO TABACO 

No que se refere à venda de tabaco e produtos do tabaco, dos estabelecimentos avaliados: 

- 24% dispunham de ponto de venda de tabaco e 92% destes apresentavam dístico de proibição de venda a <18 anos. 

- 76% dispunham de máquina de venda de tabaco e destes 97% apresentavam dispositivo de bloqueio de acesso a <18 

anos. Em todos os estabelecimentos a localização da máquina de venda permitia a vigilância pelo gestor/explorador do 

estabelecimento. 

A resposta à questão ―venda de tabaco avulso, sem indicação do nome, da origem ou preço, venda de tabaco a preços 

reduzidos, num dos estabelecimentos. 

 

PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE TABACO E PRODUTOS DO TABACO 

No que respeita à publicidade e promoção de tabaco e produtos do tabaco, quatro estabelecimentos (8%) encontravam-se 

em incumprimento. 

4. Informar, alertar e promover um clima social favorável ao não tabagismo 

- Dinamizar e apoiar iniciativas de promoção da saúde e prevenção do tabagismo, dirigidas aos utentes dos serviços de 

saúde e à comunidade em geral; 

- Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos de promoção da saúde e prevenção do tabagismo, estruturadas (de 

âmbito populacional) ou pontuais, articulando com Unidades Funcionais dos ACES e/ou outras entidades. 

Atividades 

Tal como acima referido, cumpriu-se a divulgação a entidades parceiras de cartazes e folhetos sobre prevenção do 

tabagismo. 

A Equipa Regional colaborou, também: na organização de atividades de informação/prevenção do tabagismo dirigidas à 
comunidade, nomeadamente: com o apoio do IPDJ, divulgando cartazes e folhetos e disponibilizando a unidade móvel para 
as intervenções em Aljezur, Monchique e Vila do Bispo no âmbito integradas nas comemorações dos 40 anos do SNS; 

Também com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis e livres do fumo do tabaco, em 2019 dois 
elementos da Equipa, desenvolveram atividades de sensibilização para esta temática junto dos visitantes da Feira 
da Serra em São Brás de Alportel, nas comemorações do dia Mundial da Saúde e na Feira da Juventude, em 
Tavira. 

Realizou-se uma sessão de promoção da saúde relativa ao consumo de produtos de tabaco em parceria com a Associação 

Oncológica do Algarve que decorreu na FNAC/Fórum Algarve, no âmbito das comemorações do Dia Mundial Sem 

Tabaco. 

Por completa impossibilidade de conciliação de horários não se respondeu à solicitação para realização de uma 

sessão sobre prevenção do tabagismo dirigida a alunos do 8º ano da escola EB, 2,3 de Santo António. 
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UCC Mons Cicus/Monchique dinamizou atividades de sensibilização para os Malefícios do tabaco, Aconselhamento 
e Encaminhamento para a Consulta de Cessão Tabágica no Centro de Saúde, aos frequentadores da feira de 
enchidos e mercado mensal 

 UCC Ribat/Aljezur dinamizou atividades de sensibilização para os malefícios do tabagismo e benefícios de não 
fumar junto de 31 beneficiários do Rendimento Social de Inserção das freguesias de Aljezur e Rogil 

 UCC Talabriga/Tavira, no âmbito das comemorações do dia Mundial da Saúde e na Feira da Juventude 
desenvolveu atividades de sensibilização para a problemática do tabagismo abrangendo cerca de 130 cidadãos. 
Estas atividades contaram com a colaboração da equipa regional. 

5. Monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e o conhecimento 

- Conhecer e partilhar informação respeitante a consumos tabágicos das grávidas, recolhida aquando da administração de 

vacinas ao 2.º mês de vida da criança e promover junto das grávidas que fumam a abordagem motivacional para a cessação 

tabágica; 

 - Conhecer e partilhar informação respeitante a consumos tabágicos das grávidas, recolhida aquando da administração de 

vacinas ao 2.º mês de vida da criança e promover junto das grávidas que fumam a abordagem motivacional para a cessação 

tabágica; 

Atividades/Resultados 

Questionário sobre consumos tabágicos durante a gravidez (a aplicar nas UCSP, USF e UCC no momento da vacinação 

dos bebés aos 2 meses)  

No ano de 2019 foram preenchidos por mães 327 questionários (+121 que em 2018), que correspondem a 7,5% NV2018 

(4345): 

- 72 no AceS Barlavento – 5% NV2018 (1450);  

- 153 no ACeS Central – 7% NV2018 (2346); 

- 102 no ACeS Sotavento – 24% NV2018 (430);  

A proporção de questionários preenchidos por tipologia de UF foi de 67% das UCSP, 70% das USF e 36% das UCC.  

No que se refere aos Consumos Tabágicos em 2019: 

- Proporção de Consumos Tabágicos Antes da Gravidez verificou-se que: 76% não fumavam, (mais 1% que em 2018)19% 

fumavam diariamente (menos 1% que em 2018), e 5% fumavam às vezes. 

- Proporção de Consumos Tabágicos Durante a Gravidez verificou-se que: 86% nunca fumaram (+1%), 9% fumaram 

diariamente toda a gravidez (+1%), 2% (+1%), fumaram diariamente durante o 1.º Trim. de gravidez, 1% fumaram 

diariamente durante o 2.º Trim. de gravidez e 3% fumaram esporadicamente.  

- Proporção de Consumos Tabágicos Atualmente, verificou-se que: 88,4% não fuma e 11,6% fuma. 

- Proporcionar a profissionais das unidades públicas de saúde a aquisição de conhecimentos e competências em 

intervenções breves (inclusive no que respeita à informatização em SClínico dos registos das intervenções breves) e em 

apoio intensivo na cessação tabágica. 

 

Atividades 
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Em articulação com o Gabinete de formação organizaram-se duas ações de formação para o desenvolvimento de 
competências em apoio intensivo e em intervenções breves, na cessação tabágica.  

Frequentaram formação teórica em Faro (ARS Algarve), em ―Apoio intensivo na cessação tabágica‖, 20 profissionais de 

saúde dos três ACeS que posteriormente foram organizados de forma a realizar a formação prática nas Consultas de Faro 

(ACES e CHUA Faro), Olhão, Lagoa e 24 profissionais de saúde dos 3 ACES frequentaram formação em intervenções 

breves na cessação tabágica. 

- Conhecer a prevalência de fumadores na população com 15 ou mais anos (indicador do SIARS). 

Pode analisar-se no Quadro 1., abaixo, a informação disponibilizada pelo Observatório Regional de Saúde (ORS) da ARS 

Algarve, mediante dados extraídos do SIARS. 

Tabela 33: Indicadores por ACeS, em 2019, Incidência de “abuso de tabaco”, Proporção de utentes com “abuso de  
tabaco‖, Proporção de fumadores com consulta relacionada com tabaco no último ano, e Proporção de utentes >= 15 anos 
com registo de hábitos tabágicos 

P01.02.02.R02. Indicador(es) por ACeS no Período em Análise, Por 
indicador à escolha  

2019 
 

2018 

 
ACeS / Centro Hospitalar / Hospital 

 
Num. Den. Valor 

 
Num. Den. Valor 

Incidência de "abuso de 
tabaco" 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

3 605 258 161 13,96 
 

3 620 250 027 14,48 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

1 125 59 197 19,00 
 

1 218 57 580 21,15 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

2 651 172 135 15,40 
 

2 291 165 592 13,84 

ACeS Algarve 
 

7 381 489 493 15,08 
 

7 129 473 199 15,07 

         
Portugal * 

 
115 193 10 312 337 11,17 

 
113 211 10 166 580 11,14 

          

Proporção de utentes com 
"abuso de tabaco" 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

26 080 258 161 10,10 
 

23 631 250 027 9,45 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

7 724 59 197 13,05 
 

6 971 57 580 12,11 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

14 672 172 135 8,52 
 

12 694 165 592 7,67 

ACeS Algarve 
 

48 476 489 493 9,90 
 

43 296 473 199 9,15 

         
Portugal * 

 
1 224 066 10 312 337 11,87 

 
1 163 928 10 166 580 11,45 

          

Incidência anual de 
pessoas em abstin. tabág. 

12M 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

993 210 286 47,22 
 

717 203 078 35,31 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

281 49 229 57,08 
 

332 47 991 69,18 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

345 138 636 24,89 
 

270 134 017 20,15 

ACeS Algarve 
 

1 619 398 151 40,66 
 

1 319 385 086 34,25 

         
Portugal * 

 
40 096 8 737 748 45,89 

 
37 459 8 609 772 43,51 

          

Prop. fumad. em abst. 
tabág. 3 meses após dia D 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

0 8 0,00 
 

2 14 14,29 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

1 23 4,35 
 

0 11 0,00 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

0 18 0,00 
 

1 12 8,33 

ACeS Algarve 
 

1 49 2,04 
 

3 37 8,11 

         
Portugal * 

 
59 1 257 4,69 

 
30 835 3,59 

          

Prop. gráv. fumad. c/ int. 
breve ou mt. breve 1ºT 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

0 332 0,00 
 

1 362 0,28 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

0 98 0,00 
 

1 105 0,95 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

0 216 0,00 
 

1 208 0,48 

ACeS Algarve 
 

0 646 0,00 
 

3 675 0,44 

         
Portugal * 

 
50 12 191 0,41 

 
34 11 869 0,29 
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Prop. fumador c/ int. breve 
ou muito breve 1 ano 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

139 19 923 0,70 
 

254 19 307 1,32 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

103 6 775 1,52 
 

97 6 133 1,58 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

169 12 549 1,35 
 

136 10 364 1,31 

ACeS Algarve 
 

411 39 247 1,05 
 

487 35 804 1,36 

         
Portugal * 

 
6 195 963 107 0,64 

 
5 354 888 956 0,60 

          

Prop. ut. [10; 15[ anos, c/ 
reg. hábit. tabág. 3A 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

608 13 303 4,57 
 

531 13 153 4,04 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

219 2 783 7,87 
 

172 2 738 6,28 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

287 8 967 3,20 
 

258 8 852 2,91 

ACeS Algarve 
 

1 114 25 053 4,45 
 

961 24 743 3,88 

         
Portugal * 

 
60 336 498 901 12,09 

 
60 723 498 624 12,18 

          

Prop. uten. >= 15 anos, c/ 
reg. hábit. tabág. 3A 

ACeS Algarve I - Algarve Central 
 

86 408 220 649 39,16 
 

79 647 212 902 37,41 

ACeS Algarve III - Algarve Sotavento 
 

31 076 51 733 60,07 
 

29 409 50 130 58,67 

ACeS Algarve II - Algarve Barlavento 
 

45 819 147 324 31,10 
 

36 288 141 175 25,70 

ACeS Algarve 
 

163 303 419 706 38,91 
 

145 344 404 207 35,96 

         
Portugal * 

 
5 163 878 8 945 797 57,72 

 
5 038 904 8 800 239 57,26 

Fonte: Observatório Regional de Saúde (SIARS), ARS Algarve e https://bicsp.min saude.pt/pt (*). 
 

 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Em 2019 continuaram a verificar-se constrangimentos na adesão ao preenchimento do questionário sobre consumos 

tabágicos na gravidez, por profissionais das unidades com atividade de saúde infantil (UCSP, USF e UCC), pelo que se 

mantém a recomendação de se contratualizar este indicador, enquanto o sistema informático maioritariamente em uso 

(SClínico) não disponibilizar esta informação. Salienta-se a necessidade de reforço junto dos responsáveis daquelas 

unidades, para que os respetivos profissionais efetuem esse registo, continuando a aproveitar essa oportunidade para 

lembrar os ganhos em saúde decorrentes de se motivar as mulheres grávidas fumadoras para a cessação tabágica.  

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Implementar a política que possibilita, através da contratualização, a atribuição de incentivos, premiando as equipas que se 

vêm esforçando para que os respetivos profissionais de saúde reforcem a qualidade do seu desempenho nas áreas da 

promoção da saúde/prevenção e controlo do tabagismo, na comunidade e através da utilização, no SClínico, módulo 

respeitante a intervenções breves e apoio intensivo, na cessação tabágica. 

 

 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 16: Execução do Plano de Atividades 2019 - PRPCT 
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 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1

% de iniciativas e projetos de promoção da saúde, prevenção da iniciação do 

consumo de tabaco, estruturados (de âmbito populacional) ou pontuais  

dirigidos aos jovens, dinamizados pelos ACES e/ou outras entidades, com o 

apoio da equipa regional (em relação aos previstos)

100% 95% 4% 100% 100% 100% 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
 % de equipas (relativamente às existentes) com projeto de preparação para a 

parentalidade (ACeS) que incluem módulo de prevenção do tabagismo no 

plano do curso

82% 85% 4% 90% 100% 87% 100% Atingiu

OOp3: Divulgar, dentro e fora das unidades de saúde, a disponibilização de apoio à cessação tabágica nas UCSP e USF, com ênfase no grupo de mulheres em idade fértil

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

% de entidades às quais foi efetuada a divulgação das consultas de 

apoio intensivo na cessação tabágica existentes nos ACeS, 

relativamente às entidades selecionadas 

100% 95% 4% 100% 100% 100% 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
% de Concelhos com questionários preenchidos em relação ao 

programado
100% 94% 1% 95% 75% 79% 84% Não atingiu

4.1
% de questionários analisados pela equipa regional, em relação aos 

preenchidos
100% 95% 4% 100% 25% 100% 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1

Periodicidade da monitorização do indicador "Proporção de inscritos 

≥ 14 anos, com registo de hábitos tabágicos" no SIARS  - ((semestral 

(6) quadrimestral (4)  TRIMESTRAL (3))

6 6 3 4 50% 6 100% Atingiu

5.2
% de questionários sobre consumos tabágicos na gravidez 

preenchidos, em relação ao   número de nados vivos
5% 6% 1% 16% 50% 8% 105% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1

% de unidades prestadoras de cuidados de saúde e de outras 

entidades às quais foi divulgado material informativo sobre 

prevenção do tabagismo, relativamente às selecionadas

100% 90% 4% 100% 50% 100% 125% Superou

6.2

% de iniciativas e projetos de promoção da saúde-prevenção do 

Tabagismo, estruturados (de âmbito populacional) ou pontuais,  

dinamizados pelos ACeS e/ou outras entidades, com o apoio da 

equipa regional, em relação aos previstos/solicitados

100% 95% 4% 100% 50% 100% 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
N.º de ações de Formação em intervenções breves em cessação 

tabágica, para profissionais de saúde dos 3 ACeS 
0 1 0 2 30% 1 100% Atingiu

7.2 N.º de ações de Formação em apoio intensivo na cessação tabágica 1 1 0 2 70% 1 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1
N.º de Equipas de Consulta de Apoio Intensivo na Cessação Tabágica 

por ACeS
16 16 0 17 100% 16 100% Atingiu

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Programa Regional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PRPCT)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp1:. Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens 

OOp2: Promover e apoiar a cessação tabágica

Grau de Execução

113%

OOp4: Sensibilizar para/fiscalizar o cumprimento da Lei do Tabaco em estabelecimentos de restauração e bebidas no perímetro (área circundante de 200 m) em pelo menos mais um estabelecimento escolar E.B.2/3 / 

Secundário não avaliado (quando aplicável), por (do) concelho

OOp5: Monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e as melhores práticas no domínio da prevenção e controlo do tabagismo

OOp6:  Aumentar a literacia da população no domínio da prevenção e controlo do tabagismo e promover um clima social favorável ao controlo do tabaco

OOp7: Garantir uma adequada cobertura por cuidados de apoio intensivo à cessação tabágica e promover o acesso ao tratamento farmacológico

INDICADORES

INDICADORES

OOp8: Apoiar medidas de discriminação positiva para promover a equidade

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES



  
Página 105 

  

Relatório de Atividades - 2019  

Nota introdutória 

A orgânica do Ministério da Saúde foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, ficando a Direção-Geral 

da Saúde responsável por acompanhar os programas prioritários do Ministério da Saúde, aprovados por Despacho de 3 

janeiro de 2012, dos quais se destaca o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. No Algarve, o 

PNPAS teve sete objetivos gerais para 2018: 

1) Operacionalizar o Estudo COSI, no âmbito da sua 5.ª ronda 2018/2019, com a avaliação de uma amostra de crianças 

representativa da região do Algarve; 

2) Conhecer e melhorar a qualidade nutricional da oferta alimentar nas Escolas Secundárias do Algarve, no âmbito do 

Projeto MEDITA, a nível dos refeitórios, segundo os critérios do Programa de Promoção da Qualidade Nutricional das 

Refeições em Estabelecimentos de Educação da Região do Algarve, máquinas de venda automática de alimentos (MVAA) e 

bares, de acordo com as Orientações para Bufetes Escolares; 

3) Promover práticas alimentares saudáveis, através do aumento da literacia em Dieta Mediterrânica, nomeadamente através 

de um cartaz, um flyer e três vídeos sobre: (1) Roda da Alimentação Mediterrânica, (2) Princípios da dieta Mediterrânica e (3) 

Ervas aromáticas como substituintes do sal; 

4) Desenvolver medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares saudáveis, mantendo e/ou estabelecendo 

novas relações com instituições parceiras; 

5) Promover a formação de profissionais que podem influenciar favoravelmente os consumos alimentares, nomeadamente 

profissionais de saúde, através de vários cursos de formação organizados pela ARS Algarve, IP sobre: Abordagem da 

Obesidade em Cuidados de Saúde Primários (1), Dieta Mediterrânica (2), Nutrição na Prevenção e Tratamento de Feridas (1) 

e Nutrição nos Primeiros 1000 Dias de Vida (1); 

6) Promover a prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras patologias associadas, através da 

realização de consultas de nutrição; 

7) Monitorizar e tentar melhorar o registo dos utentes quanto aos indicadores de obesidade e pré-obesidade, no S-clínico dos 

CSP, através de intervenções formativas com os médicos de família das USFs e UCSPs do Algarve. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

1) No âmbito da operacionalização da 5.ª ronda do Estudo COSI, com a avaliação de uma amostra de crianças 

representativa da região do Algarve, realizaram-se as seguintes atividades: 

 Conclusão da realização o trabalho de campo de avaliação antropométrica das crianças das escolas aleatoriamente 

selecionadas pelo Estudo COSI 

 Distribuição e recolha dos Questionários de Família; 

 Preenchimento dos 16 Questionários Escola; 

 Introdução dos dados dos Questionários Criança, Família e Escola na plataforma online OPEN clinica. 

 

2) No âmbito da melhoria da qualidade nutricional da oferta alimentar nas Escolas Secundárias do Algarve, ao 

abrigo do Projeto MEDITA, realizaram-se as seguintes atividades 
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 Avaliação da qualidade nutricional das ementas de Outubro/2019 de todas as Escolas Secundárias do Algarve; 

 Aplicação de checklists para caracterização da oferta alimentar nos bares de todas as Escolas Secundárias do 

Algarve; 

 Aplicação de checklists para caracterização da oferta alimentar nas 10 máquinas de venda automática existentes 

nas Escolas Secundárias do Algarve. 

 

3) No âmbito da promoção de práticas alimentares saudáveis, através do aumento da literacia em Alimentação 

Saudável, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Divulgação de um cartaz e de um flyer sobre Dieta Mediterrânica, pela comunidade educativa das 18 Escolas 

Secundárias do Algarve; 

 Difusão de três vídeos de promoção da Dieta Mediterrânica: (1) Roda da Alimentação Mediterrânica, (2) Princípios 

da dieta Mediterrânica e (3) Ervas aromáticas como substituintes do sal; 

 Realização de sessões de educação alimentar com alunos e/ou pais/ encarregados de educação no âmbito da 

Saúde Escolar, com grávidas/ lactantes no âmbito da Saúde Materna, bem como com outros grupos da 

comunidade, adultos e idosos, de acordo com a tabela seguinte. 

 

Saúde Escolar Saúde Materna Comunidade 

Sessões com 
pais 

Sessões 
com alunos 

Avaliação da 
oferta alimentar 
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10 282 282 5987 21 747 23 10 55 455 36 308 47 692 

 

O facto de o número de sessões/participantes referentes à Saúde Escolar ser ligeiramente inferior ao valor de 2018, revela a 

dificuldade crescente em realizar trabalho nas Escolas, dadas as limitações organizacionais destas, bem como a pouca 

disponibilidade das famílias para participar em sessões no final de tarde. No que respeita as intervenções em Saúde 

Materna, o número de sessões/participantes revela um decréscimo em termos regionais, dado que há locais onde estas 

intervenções não são registadas pelas limitações do S-Clínico, apesar da existência de nutricionista. Porém, nos locais onde 

o registo é realizado manualmente, por exemplo no CS de Faro, a tendência continua a ser crescente, muito provavelmente 

devido à sua gratuitidade e qualidade. 

 Realização de todas as sessões solicitadas/ previstas no âmbito da Saúde Escolar e Saúde Materna. 

 Produção do texto ―Figo, a perspetiva nutricional‖, no âmbito da Feira da Serra 2019, com divulgação no website da 

ARS Algarve, embora esta atividade não estivesse prevista no plano de atividades. 

4) No âmbito do desenvolvimento de medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares saudáveis, foi 

realizada a seguinte atividade: 
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 Participação no Seminário MEDITA, em 18 de janeiro de 2019, com a apresentação das atividades realizadas pela 

ARS Algarve, IP enquanto instituição parceira. 

A quantidade e densidade de diferentes atividades realizadas ao longo de 2019 (organização de formação profissional, 

nutrição clínica, nutrição comunitária, saúde materna, intervenção na oferta alimentar nas escolas, produção de materiais de 

educação para a saúde, produção científica, orientação de estágios, participação em eventos com a apresentação de 

diversas comunicações, etc.) não permitiram realizar uma reunião com todos os elementos que constituem o núcleo regional 

do PNPAS, enquanto estrutura pluridisciplinar e intersectorial. 

 

5) No âmbito da promoção da formação de profissionais que podem influenciar favoravelmente os consumos 

alimentares, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Realização de uma ação de formação destinada a profissionais de saúde sobre ―Abordagem da Obesidade em 

Cuidados de Saúde Primários‖, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, com a participação de 22 profissionais; 

 Realização de uma ação de formação destinada a profissionais de saúde sobre ―Nutrição na Prevenção e 

Tratamento de Feridas no âmbito dos Cuidados Continuados‖, no dia 3 de junho de 2019, com a participação de 24 

profissionais; 

 Realização de uma ação de formação destinada a profissionais de saúde sobre ―Nutrição nos Primeiros 1000 Dias 

de Vida‖, no dia 6 de dezembro de 2019, com a participação de 28 profissionais. 

 

6) No âmbito da promoção da prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras patologias 

associadas, foram realizadas atividades terapêuticas de abordagem individual e grupal. A abordagem individual foi 

concretizada através de Consultas de Nutrição e a abordagem grupal foi concretizada com a realização de algumas 

sessões temáticas, embora com pouca expressão, dada a dificuldade crescente que os utentes têm em participar, 

provavelmente por constrangimentos de índole laboral. Os dados são apresentados na tabela seguinte: 

 

N.º Consultas de 
Nutrição realizadas 

N.º Sessões grupais 
realizadas 

N.º utentes abrangidos 
pelas sessões grupais 

3910 4 112 
 

A equipa de nutricionistas na ARS Algarve, IP foi mais limitada durante 2019, dado que o elemento no Centro de Saúde de 

Vila Real de Sto. António, em situação de Contrato de Emprego-Inserção até 31 de dezembro 2018, Dr.ª Lisa Gonçalves, só 

iniciou colaboração contínua a partir de 1 de julho de 2019, e a nutricionista do Centro de Saúde de Loulé, Dr.ª Lisa Cartaxo, 

esteve em licença de maternidade até dezembro de 2019, razão pela qual o número de consultas de nutrição realizadas 

diminuiu face a 2018 (4340 consultas). 

 

7) No âmbito da melhoria do registo de doentes com obesidade e pré-obesidade em CSP, foi elaborado um factsheet 

com dados de execução sobre o registo referente a todas as USFs e UCSPs, por ACeS, cuja divulgação foi realizada 

através dos respetivos Diretores Executivos, com o propósito de alertar os médicos de medicina geral e familiar para a 

necessidade de realizar sempre o registo destes utentes, dado que o Algarve mantém uma situação de proporção baixa 

de registo de utentes com obesidade e pré-obesidade e urge tomar medidas que melhorem este indicador. 
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Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

Durante o ano 2019 destacamos as seguintes realizações e/ou participações: 

 Em 11 de janeiro, a ARS Algarve esteve representada num evento da Campanha ―O prato Certo‖, realizada no Mercado 

de Arroios, onde foi apresentado o apoio da instituição ao trabalho desenvolvido, no âmbito da parceria existente. 

 Em 22 de março, foi realizada uma sessão de educação alimentar sobre Dieta Mediterrânica e Saúde, com séniors da 

Academia do Saber, organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, tendo contado com 80 participantes. 

 Em 6 de maio, foi realizado um Curso sobre Nutrição e Alimentação Infantil, com a duração de 5 horas, tendo tido como 

destinatários cerca de 25 profissionais de saúde de todo o ACeS Central. 

 Participação no XVIII Congresso de Nutrição e Alimentação, organizado pela Associação portuguesa de Nutrição com a 

apresentação da comunicação livre ―Nível de Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico dos Profissionais da ARS 

Algarve‖, no dia 16 de maio, no Porto. 

 Participação no XVIII Congresso de Nutrição e Alimentação, organizado pela Associação portuguesa de Nutrição com a 

apresentação do poster ―Avaliação da Qualidade Nutricional de Ementas Escolares no Algarve‖, no dia 17 de maio, no 

Porto. 

 Em 28 de junho, foi realizada uma reunião intersectorial em Aljezur, sobre a qualidade nutricional da oferta alimentar nas 

escolas do concelho, organizada pela UCC Rîbat. 

 Participação no ―Simpósio CIOI 2019‖ na sequência da Conferência Internacional de Obesidade Infantil realizada em 

2017, organizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com a apresentação da comunicação 

―Intervenções da ARS Algarve no Combate à Obesidade Infantil no contexto escolar‖, no dia 10 de julho, em Lisboa. 

 Participação na Feira da Serra em S. Brás de Alportel, no dia 28 de julho. 

 Participação no evento "Conversas no Mercado: cidades sustentáveis", organizado pela Associação Portuguesa de 

Nutrição, com uma comunicação acerca do papel da alimentação na sustentabilidade, no dia 25 de setembro, no 

Mercado de S. Brás de Alportel. 

 Realização de uma conferência sobre Dieta Mediterrânica e Saúde na Biblioteca Municipal de Portimão, organizada pelo 

ACeS Barlavento, no dia 11 de outubro, no âmbito do envelhecimento ativo. 

 Apresentação da comunicação ―A importância de uma alimentação saudável‖ no ―Fórum Combate ao Desperdício 

Alimentar: uma causa de todos‖, organizado pelo banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, no Auditório do Museu de 

Portimão, no dia 16 de outubro, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação. 

 Em 22 de novembro, foi realizada uma sessão de educação alimentar sobre Alimentação na prevenção e tratamento da 

Hipertensão‖, com séniors da Academia do Saber, organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, tendo contado com 

82 participantes. 

 Participação numa reunião proposta pelo DSPP, em que foram apresentadas as estratégias regionais de diversos 

programas nacionais prioritários, entre os quais o PNPAS, no dia 16 de dezembro, com a presença das Senhoras 

Diretoras Executivas/ representantes dos três ACeS, na sede da ARS Algarve. 
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 Realização de diversos estágios de habilitação profissional à Ordem dos Nutricionistas, bem como estágios académicos 

de alunos da Universidade do Algarve, cuja orientação coube aos elementos da equipa de nutricionistas na ARS 

Algarve, IP. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

No que diz respeito aos constrangimentos encontrados na realização das atividades durante 2019, podem-se enumerar 

fatores de ordem exógena, designadamente: 

 Falta de meios de transporte para os técnicos que realizam atividades com a comunidade, sobretudo quando é 

necessário efetuar deslocações entre Centros de Saúde do mesmo ACeS. 

 Falta de assiduidade dos utentes à Consulta de Nutrição, quando comparado o número de consultas agendadas com o 

número de consultas realizadas. 

 Pagamento de taxa moderadora, como fator limitante no acesso à Consulta de Nutrição, em famílias carenciadas, embora 

sem direito a isenção. 

 Falta de assiduidade dos pais e encarregados de educação nas sessões de educação para a saúde. 

Adicionalmente, as colegas nutricionistas dos Centros de Saúde de Loulé e Vila Real de Santo António, de acordo com as 

razões atrás indicadas, colaboraram apenas um mês e seis meses, respetivamente, o que comprometeu muito do trabalho 

naquelas áreas geográficas. Por outro lado, algumas tarefas realizadas não puderam ser registadas, dado que a plataforma 

digital S-Clínico não permite registar intervenções comunitárias. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Como medidas conducentes ao reforço positivo do desempenho, considera-se necessário que exista reconhecimento e 

apreço pela qualidade, quantidade e multiplicidade das atividades desenvolvidas, quer pela Equipa de Nutrição dos Cuidados 

de Saúde Primários da ARS Algarve, IP e outros profissionais de saúde, quer pelos colaboradores das instituições parceiras. 

Finalmente, considerando que o número limitado de nutricionistas na região condiciona a implementação e desenvolvimento 

do PNPAS, apresentamos um esboço daquele que deve ser o reforço básico e urgente de nutricionistas nos CSP da região 

do Algarve, embora ainda longe de cumprir o rácio preconizado pela Ordem dos Nutricionistas (um nutricionista/20 000 

habitantes), ou seja um total de 22 profissionais. Assim, apresentamos a nossa proposta de recrutamento de nutricionistas 

por ACeS na tabela seguinte, tendo em conta os dados da população residente (NUTS - 2013). 

Reforço de Nutricionistas na ARS Algarve, IP 

ACeS Barlavento ACeS Central ACeS Sotavento 

Unidade Funcional Lagos 

Unidade Funcional Silves 
Unidade Funcional Faro Unidade Funcional VRSA 

 

De acordo com dados da Ordem dos Nutricionistas, a região do Algarve apresenta, por um lado, um rácio de 75262 utentes/ 

nutricionista a nível dos Cuidados de Saúde Primários (6 profissionais), por outro lado, apresenta um rácio de 68 camas/ 

nutricionista a nível dos Cuidados de Saúde Hospitalares (16 profissionais). Considerando que o rácio preconizado para os 

hospitais é de um nutricionista para 50 a 75 camas, conclui-se que a região do Algarve apresenta uma importante assimetria 

no que respeita a alocação de nutricionistas, entre Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares. 
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Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 17: Execução do Plano de Atividades 2019 - PNPAS 

 

 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1

Realizar o trabalho de campo de avaliação antropométrica das 

crianças selecionadas, promover a distribuição dos Questionários de 

Família e preencher os Questionários Escola (meses)

0 1 0 1 50% 1 125% Superou

1.2
Realizar a introdução dos dados dos Questionários Criança, Família e Escola na 

plataforma online OPEN clinica (meses)
0 2 0 1 50% 2 100% Atingiu

OOp2:Caracterizar a qualidade nutricional da oferta alimentar nas Escolas Secundárias do Algarve

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Realizar a avaliação da qualidade nutricional das ementas das Escolas 

Secundárias (número)
0 18 0 18 70% 18 125% Superou

2.2
Aplicar checklists para caracterização da oferta alimentar em bares das Escolas 

Secundárias (número)
0 18 0 18 20% 18 125% Superou

2.3
Aplicar checklists para caracterização da oferta alimentar em MVAA das Escolas 

Secundárias (número)
0 10 5 16 10% 10 100% Atingiu

OOp3:Promover a literacia alimentar e nutricional

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 N.º de sessões de educação alimentar com alunos 298 350 50 428 10% 282 94% Não atingiu

3.2
N.º de sessões de educação para a saúde, sobre Dieta Mediterrânica 

com alunos do ensino secundário no âmbito do projeto MEDITA
0 8 1 10 10% 19 135% Superou

3.3
N.º de sessões de educação alimentar com pais e encarregados de 

educação
5 8 1 10 10% 10 125% Superou

3.4 N.º de sessões de educação alimentar com grávidas e/ou lactantes 90 130 10 150 20% 91 76% Não atingiu

3.5 Divulgar um cartaz e um flyer sobre Dieta Mediterrânica (meses) 0 4 0 3 25% 4 100% Atingiu

3.6 Difundir três vídeos de promoção da Dieta Mediterrânica (meses) 0 4 0 3 25% 4 100% Atingiu

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS    Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)

INDICADORES

INDICADORES

OOp1: Caracterizar os consumos alimentares, atividade física e estado nutricional duma amostra de crianças representativa da região no âmbito do Estudo COSI 2018/2019
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OOp4: Desenvolver medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares saudáveis

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Realizar pelo menos uma reunião intersectorial, no âmbito do PNPAS 

(meses)
0 1 0 1 50% 0 0% Não atingiu

4.2
Participar em pelo menos uma reunião no âmbito do Projeto MEDITA 

(meses)
2 3 0 1 50% 1 125% Superou

OOp5: Promover a formação de profissionais

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1

Realizar uma ação de formação destinada a profissionais de saúde 

sobre “Abordagem da Obesidade em Cuidados de Saúde Primários” 

(meses)

5 6 0 5 25% 5 125% Superou

5.2

Realizar uma ação de formação destinada a profissionais de saúde 

sobre “Nutrição na Prevenção e Tratamento de Feridas no âmbito dos 

Cuidados Continuados” (meses)

0 6 0 5 25% 6 100% Atingiu

5.3
Realizar uma ação de formação destinada a profissionais de saúde 

sobre “Nutrição nos Primeiros 1000 Dias de Vida” (meses)
0 11 0 12 25% 12 125% Superou

5.4
Realizar duas ações de formação destinadas a profissionais de saúde 

sobre “Dieta Mediterrânica e Saúde” (meses)
0 10 0 9 25% 100000 0% Não atingiu

OOp6:Realizar intervenção nutricional em contexto terapêutico

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1 N.º de consultas de nutrição realizadas 4340 4000 100 4909 100% 3910 100% Atingiu

OOp7:Melhorar o registo quanto a indicadores de saúde nos CSP do Algarve

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Aumentar a percentagem de registo de utentes com obesidade 

(percentagem)
6,23 7 0 8 50% 7,8 120% Superou

7.2
Aumentar a percentagem de registo de utentes com  pré-obesidade 

(percentagem)
6,8 7,5 0 8 50% 10,5 135% Superou

OBJECTIVOS OPERACIONAIS    Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)

Grau de Execução

104%

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

0

11
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2.2 Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) 

As competências do Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) são as expressas nos Estatutos da ARS 

Algarve, IP (Artigo 5º, da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, publicada no DR n.º 99, Série I, de 22 de maio de 2012. 

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); 

• Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicações. 

Das atividades realizadas em 2019 pela DGAG destacam-se: 

• Participação no grupo de trabalho a nível Nacional para implementação do Projeto: ‖PRVR – Portal de Requisição 

de Vinhetas e Receitas; 

• Participação no grupo de trabalho a nível Nacional, de acompanhamento da Conferência de Faturas de Farmácias e 

de Meios Complementares de Diagnóstico, pelo CCF da Maia; 

• Análise e conferência dos vários documentos como sejam os balancetes, situação económico-financeira, controlo 

orçamental, balanços e demais peças que mensalmente são elaboradas e remetidas à ACSS, à Direção Geral do 

Orçamento e Outras Entidades; 

• Prestar informações decorrentes de solicitações internas e externas; 

• Manutenção de sistemas e das infraestruturas tecnológicas; 

• Apoio técnico aos utilizadores no âmbito dos sistemas e infraestruturas tecnológicas; 

 

Síntese da Situação Económica e Financeira 

Situação Patrimonial 
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Tabela 34: Situação patrimonial no biénio 2018/2019 

 

O Balanço retrata a situação patrimonial da ARSA à data de encerramento do exercício (31/12/2019) e apresenta um ativo 

líquido de cerca de 48 milhões de euros, registando um aumento de apenas 2,26% face ao período homologo anterior. 

No que respeita às disponibilidades, é de salientar que as mesmas registaram um acréscimo significativo passando dos 

1.052.616€ em 2018 para os 1.836.571,02€ em 2019 registando um aumento de 74.48%. 

 

Analisando o Passivo o mesmo apresenta um aumento global de 10.80%. 

No entanto, salienta-se que esse acréscimo é compensado, sendo que o mesmo resulta das seguintes variações no Passivo 

Corrente: 

• Aumento de 47.29% (498.819,39 euros) nas dívidas aos Fornecedores, sendo que a 31/12/2018 valor da rúbrica 

dos fornecedores apresentava saldo de 1.054.727,03 euros em comparação com 1.553.546,42 euros em 31/12/2019; 

• Acréscimo significativo na rúbrica de dívidas ao estado e outros entes públicos de 58.68% com um montante de 

1.396.723,39€ em 2019 aumentando 516.525,79€ face a 2018; 

•  Aumento de 2.914.114,99 euros (10.42%) da rúbrica de Outras Contas a pagar; 

• Ligeira diminuição de 25.944,48 euros nos diferimentos, o que corresponde a uma redução de 2.12 em termos 

percentuais. 

Tudo isso explica-se pelo facto de ausência dos fundos para dar cobertura a despesa. 

O Património apresenta uma variação negativa de 2,6 milhões de euros, com principal destaque para os resultados 

transitados com uma variação de 126.62% onde se encontra o Resultado Líquido Negativo de 2018 de 5.653.655,78€ em 
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contrapartida do aumento da rúbrica Resultado Líquido do Período de 2019 que obteve uma variação de 60.31% passando 

para um valor de -2.244.135,64€ em 2019.  

Em consequência dos resultados negativos registados nos anos anteriores, o Balanço apresenta uma estrutura financeira 

compatível com a dependência de fundos alheios, ou seja, de dotações atribuídas para o funcionamento, como se deduz da 

evolução dos rácios de estrutura financeira e de liquidez, constantes da tabela seguinte: 

Tabela 35: Rácios Financeiros 

 

Da análise da tabela observa-se uma ligeira evolução negativa nos rácios de Liquidez Geral e Reduzida, quando 

comparados com os mesmos do ano 2018. A análise do rácio de Liquidez Imediata evidencia uma melhoria da situação 

financeira da instituição em 2019. 

A solvabilidade geral apresenta uma tendência negativa pelo que os capitais próprios apenas estão a cobrir cerca de 27.18% 

do Passivo Total. 

Relativamente à autonomia financeira representa a percentagem dos ativos totais da empresa financiados pelos capitais 

próprios pelo que em 2019 esta percentagem decresceu passando dos 27.41% em 2018 para os 21.37% em 2019. Quanto 

menor for o seu valor, maior é o peso dos capitais alheios no financiamento dos ativos. 

Tendo em linha de conta o rácio do nível de endividamento podemos verificar um aumento no valor apurado em 2019 face a 

2018 pelo que podemos concluir que em 2019 o activo da ARSA cobre 78.63% do passivo da entidade comparativamente 

aos 72.57% apurados em 2018. 

Análise da Situação Económica 

No que respeita à situação económica, os rendimentos apresentam variação positiva de 8.64% que representa 14 milhões 

em termos do valor absoluto, em contrapartida do aumento de 6.32% do total dos gastos, representando em termos do valor 

absoluto 10.6 milhões de euros. 



  
Página 115 

  

Relatório de Atividades - 2019  

Passaremos a analisar esses valores de forma sintética com base na desagregação dos custos. Constatamos que há um 

crescimento médio do Total dos Gastos de 8.33% no triénio 2017 – 2019. 

Do lado dos Rendimentos, maioritariamente provenientes do Orçamento de Estado, ou seja, através das transferências e 

subsídios correntes obtidos (92,80% em 2019 e 94,61% em 2018), registou-se um acréscimo de 8.64% destes no último 

biénio, porém ao analisar o triénio 2017/2019 observa-se um ligeiro decréscimo dos rendimentos de 2017 para 2018 (-

1.35%). 

Apesar de se verificar variações tanto dos gastos como nos rendimentos, verificou-se uma subida acentuada dos resultados 

no valor de 3.409.520€.  

Em consequência desta evolução, como se pode observar na tabela seguinte, verificou-se um resultado negativo de 2.2M€ 

em 2019, o que significa uma melhoria significativa nos resultados da ARSA. 

Tabela 36: Tabela Resumo da Situação Económica 

 

Nos pontos seguintes passaremos a analisar de forma mais detalhada a estrutura dos Gastos e Rendimentos e a sua 

evolução. 

Gastos e Perdas 

Como se pode observar na tabela seguinte, os gastos de exploração atingiram em 2019 um total de 178.6 milhões euros, 

tendo crescido no biénio em cerca de 10.6 milhões de euros, correspondente a um acréscimo de 6.32 %. 

Tabela 37: Gastos e Perdas 2018/2019 
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A evolução negativa dos gastos prende-se principalmente ao aumento da despesa em 2019 nas rúbricas do Fornecimento 

dos Serviços Externos ( 4.87%)e Outros Gastos e Perdas (373.21%). 

  

Na tabela abaixo podemos verificar a evolução que a rúbrica de FSE no biénio 2018 – 2019, a qual há a destacar o aumento 

global dos FSE’s com um acréscimo de 4.64% face aos custos do ano anterior: 

 

Tabela 38: Evolução dos Gastos 

 

O Acréscimo da despesa na Rúbrica 68 – Outros Gastos e Perdas com o registo em 2019 de 6.5 milhões de euros justifica-

se pelas correções relativas a períodos anteriores, nomeadamente regularizações de acréscimos de custos apurados no ano 

anterior em contrapartida com o montante de 6.9 milhões de euros registados na Rúbrica 78 – Outros Rendimentos e 

Ganhos. 

O aumento da rúbrica Gastos com o Pessoal em meio milhão de euros (1.07%) será analisado adiante.  

No que respeita aos custos com subcontratos, apresenta-se na tabela seguinte a evolução das principais componentes desta 

rubrica: 
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Tabela 39: Evolução dos Custos com Subcontratos 

 

Salienta-se o acréscimo de 5.79% em 2019 do valor total dos Subcontratos, o que corresponde ao valor absoluto de 6 

milhões de euros relativamente a 2018.  

A tabela acima demonstra que os gastos com Meios Complementares de Diagnóstico (MCD) em 2019 continuam a crescer, 

apresentando um acréscimo de 8.19%, relativamente a 2018, destacando-se a Imagiologia com um acréscimo de 9.72% e 

ainda um aumento de 8.61% dos gastos com Patologia Clinica. 

Os gastos com Meios Complementares de Terapêutica (MCT), em 2019, apresentam um acréscimo de 1.91%, relativamente 

a 2018, destacando-se a Medicina Física e de Reabilitação, com um aumento de 10.57% e os gastos com Saúde Oral que 

apresenta um aumento de 3.9% face ao ano anterior. 

Da análise da tabela consta que a Prescrição de Medicamentos apresenta no biénio um acréscimo de 6.72%, a tendência 

tem sido de um acréscimo de custos ano após ano pois por exemplo relativamente a 2017/2018 a mesma rúbrica 

apresentava um crescimento na ordem de 4.55%. A rubrica medicamentos fornecidos pelas farmácias hospitalares e 

privadas apresenta-se em crescimento registando um aumento global no biénio em análise de 6.72%.  

Refere-se que no valor da variação bruta (3.9M€) estão incluídos os produtos de ostomia. Salienta-se que no biénio anterior 

o acréscimo era apenas de 4.55 %.  
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Os Internamentos voltam a registar um acréscimo de 2.89%, sendo que a rúbrica tinha apresentado um decréscimo de 

8,66% em 2017 relativamente a 2016. Embora o crescimento seja ligeiro o mesmo explica-se pelo crescimento da oferta na 

Rede de Cuidados Continuados e de terapêutica, em 2019. 

Salienta-se um aumento ligeiro na rúbrica dos Outros subcontratos em 4.93%, de 14.927 euros passando de 288.073€ em 

2018 para 303.000€ em 2019. 

Segue quadro resumo dos Gastos com o Pessoal relativamente ao biénio 2018 e 2019: 

Tabela 40: Evolução dos Gastos com Pessoal 

 

As Despesas com Pessoal atingiram em 2019, um montante de 54,2 milhões de euros, mais 1.07% que em 2018, resultante 

do aumento na rúbrica Remunerações do pessoal, essencialmente devido ao aumento dos encargos sobre remunerações. 

Esses aumentos representam, em termos absolutos meio milhão de euros. 

Os acréscimos supra mencionados devem-se principalmente aos seguintes factos: 

• Regularizações dos suplementos e prémios aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e assistentes 

clínicos) referentes aos anos anteriores. 

• O valor da diminuição dos subsídios de férias de 42.42%, deveu-se à especialização em 2018 de custos de 

2019. 

Rendimentos e Ganhos 
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Da análise dos rendimentos consta um aumento considerável de 8.64% em 2019, o que corresponde em termos absolutos 

14 milhões de euros face aos rendimentos registados em 2018. 

Tabela 41: Rendimentos 

 

Analisando a estrutura dos rendimentos e a sua evolução, verifica-se que o acréscimo resulta fundamentalmente do aumento 

nas rúbricas Impostos, Contribuintes e taxas, Transferências e Subsídios Correntes Obtidos e Outros Rendimentos e 

Ganhos, com valores absolutos de 452.942€, 10.088.196€ e 3.613.016€ respectivamente. 

O aumento dessas rúbricas deve-se principalmente ao aumento das transferências do Tesouro e da ACSS e também ao 

facto de ter havido regularizações de acréscimos do ano anterior. 

Resultados 

Para além da análise ao Balanço e à Demonstração de Resultados, que faz parte integrante deste Relatório, é importante 

salientar alguns aspetos fundamentais relativos ao exercício de 2019, que registou um resultado líquido negativo de 

2.244.135 euros, um resultado operacional negativo de 2.215.986 euros e um Resultado antes de Depreciações e 

Resultados Financeiros negativo de 780 mil euros, registando um acréscimo acentuado de 296.58% correspondendo a 

3.349.718 euros, relativamente ao ano de 2018. 

Tabela 42: Resultados 
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Evolução Orçamental da Despesa 

No que diz respeito à evolução orçamental de despesa, em termos absolutos verifica-se que houve um aumento tanto da 

Despesa Corrente como da Despesa de Capital do ano 2018 para o ano 2019, sendo os valores da diferença de 

8.307.811euros e 281.890 euros respetivamente, o que corresponde a 5% e 26.11% em termos relativos. Essas variações 

resultaram num acréscimo do total dos pagamentos em 5.13% (8.6 milhões), conforme se pode observar na tabela seguinte: 

Tabela 43: Demonstração de Execução Orçamental da Despesa 

 

―01 - Despesas com Pessoal‖ apresenta uma variação absoluta no valor de 1.359.920,00 euros o que representa em termos 

relativos um aumento de apenas 2.55%, em comparação com o aumento dos 3% de 2017 para 2018. As variações positivas 

devem-se ao aumento das remunerações certas e permanentes e dos valores das contribuições para a segurança social. 

―02 – Aquisição de Bens e Serviços‖ com uma variação absoluta de 6.940.251 euros representa um aumento significativo de 

6.17% de 2018 para o 2019. Salienta-se que no biénio anterior essa rúbrica apresentava uma variação negativa de cerca de 

3%.  

Em termos gerais, pode-se concluir que houve uma variação positiva do Total da Execução da Despesa na ordem dos 

5.13%. 

Evolução Orçamental da Receita 

Da análise dos valores globais do Total da Receita dos Fundos Próprios da ARS Algarve, I.P para anos 2018 e 2019 ressalta 

uma variação positiva no valor de 9.617.742 euros, ou seja na ordem de 5.70%.  

O desvio positivo deve se ao aumento da receita corrente em 9.6 milhões de euros, nomeadamente transferidas do Estado e 

dos Serviços e Fundos Autónomos ACSS. 

Observa-se também uma variação positiva na Receita de Capital no valor total absoluto de 178.802 euros, que corresponde 

ao aumento de 74.77 em termos percentuais. 
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Tabela 44: Demonstração de execução Orçamental da Receita 

 

Proposta de aplicação do Resultado Líquido 

Conforme mencionado anteriormente, o Resultado Líquido do exercício de 2019 apresenta o valor negativo de 

2.244.135,64€, pelo que se propõe que seja totalmente integrado nos Resultados Transitados. 

Saldo Gerência 

Descriminação do Saldo de abertura da Conta de gerência, do ano de 2019, no montante de 1.052.115,59€: 

De Execução Orçamental: 466.752,25€; 

De Operações de Tesouraria: 585.863,34€ 

Descriminação do Saldo de encerramento da Conta de gerência, do ano de 2019, que transitou para o ano de 2020, no 

montante de 1.836.571,02€: 

De Execução Orçamental: 1.487.463€; 

De Operações de Tesouraria: 349.108,02€ 
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2.3 Departamento de Contratualização (DC) 

Nota introdutória 

Ao Departamento de Contratualização, abreviadamente designado por DC, compete participar na definição dos critérios para 

a contratualização dos serviços de saúde e ainda: 

• Propor a 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. 

Compete ainda ao DC, no âmbito da sua 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. 

A contratualização relativa às áreas de Cuidados Continuados Integrados e dos Programas de Intervenção Local nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências não foram operacionalizadas pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP (ACSS), continuando a ser assegurado o acompanhamento por outras estruturas da ARS, respetivamente, a 

Equipa de Coordenação Regional para os Cuidados Continuados Integrados e a Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, ainda que sem assegurar a necessária segregação de funções. 

Em termos de organização interna, o departamento está estruturado nas seguintes áreas funcionais, abaixo desenvolvidas, 

conforme organograma aprovado pelo Conselho Diretivo na reunião de 2017/02/23: 

A. Unidade Regional de Gestão de Acesso, que integra a Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia do 

Algarve e a Unidade Regional da Consulta a Tempo e Horas do Algarve; 

B. Equipa Técnica de Contratualização de Cuidados dos Saúde Primários; 

C. Equipa Técnica de Contratualização Hospitalar e Especializada. 

 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

A. Unidade Regional de Gestão de Acesso 
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A Unidade Regional de Gestão de Acesso (URGA) tem como tarefas centrais a coordenação regional do Sistema Integrado 

de Gestão do Acesso, criado em 2017, que tem como componentes: 

o SIGA para Cuidados de Saúde Primários (CSP), designado por SIGA CSP, que regula a referenciação e o acesso 

aos prestadores de CSP – agrupamentos de centros de saúde (ACeS) e respetivas unidades funcionais, nomeadamente 

Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, Unidades de Cuidados na Comunidade, 

Unidades de Saúde Pública e Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados; 

o SIGA para as primeiras consultas de especialidade hospitalar, designado SIGA 1.ª Consulta Hospitalar, que regula a 

referenciação e o acesso às primeiras consultas externas de especialidade realizadas pelos prestadores de Cuidados de 

Saúde Hospitalares – Hospitais, Centros Hospitalares e respetivos Departamentos e Serviços, com destaque para os 

Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) e para os Centros de Referência e Cuidados de Urgência – Serviços de 

Urgência definidos na Rede do SNS  (Unidade Regional da Consulta a Tempo e Horas do Algarve); 

o SIGA para cuidados de saúde hospitalares, designado SIGA CSH, que regula a referenciação e o acesso aos 

cuidados hospitalares realizados pelos prestadores de Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospitais, Centros Hospitalares e 

respetivos Departamentos e Serviços, com destaque para os CRI e para os Centros de Referência e Cuidados de Urgência – 

Serviços de Urgência definidos na Rede do SNS, que inclui o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) 

(Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia do Algarve); 

o SIGA para a realização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), designado SIGA MCDT, 

que regula a referenciação e o acesso aos MCDT a efetuar pelos prestadores de Cuidados de Saúde Hospitalares – 

Hospitais, Centros Hospitalares e respetivos Departamentos e Serviços, com destaque para os CRI e para os Centros de 

Referência e Cuidados de Urgência – Serviços de Urgência definidos na Rede do SNS; 

o SIGA para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), designado SIGA RNCCI, que regula a 

referenciação e o acesso às unidades e equipas de Cuidados Continuados Integrados – unidades e equipas de internamento 

e de ambulatório da RNCCI; 

o SIGA para a Rede de Urgência, designado SIGA Urgências, que regula a referenciação e o acesso aos Serviços de 

Urgência de prestadores de Cuidados de Urgência — Serviços de Urgência definidos na Rede do SNS. 

A.1 Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia do Algarve 

A URGIC tem como tarefas centrais: 

o Contribuir para a melhoria do acesso, e em tempo, dos utentes inscritos para cirurgia aos cuidados de que 

necessitam, incluindo a identificação dos episódios com tempo máximo de resposta garantida ultrapassada ou em vias de o 

ser, enviando semanalmente aos hospitais de destino com esses episódios transferidos e, mensalmente, em conjunto com 

listas com outras especificações, ao Conselho de Administração do CHUA no sentido de diligenciar o agendamento interno; 

o Gestão dos contratos de convenção no âmbito do SIGIC: 
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• Atualização das convenções, a pedido dos hospitais convencionados, relativamente à inserção ou suspensão de 

procedimentos (ICD9) e dos recursos humanos afetos às convenções; 

• Monitorização da atividade nos hospitais de origem da região, e.g. do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 

EPE (CHUA), e hospitais de destino, sejam do Serviço Nacional de Saúde (SNS), convencionados, ou no âmbito do acordo 

entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, tendo em vista a verificação do cumprimento das 

normas e dos procedimentos aplicáveis;  

• Gestão do processo de apuramento de não conformidades e de aplicação de penalidades aos hospitais de destino 

no seguimento de audiência prévia de interessados; 

• Gestão da movimentação dos processos de transferência, de devolução, de cancelamento, de suspensão, entre 

outros. 

o Validação das conclusões dos processos relativamente à prestação de cuidados de saúde cirúrgicos realizada em 

hospitais de destino no âmbito do SIGIC para efeitos de comunicação a estes, para que procedam à emissão da faturação 

correspondente aos hospitais de origem, responsáveis financeiros deste processo: 

• Análise aos processos no seguimento de pedido de validação de episódios submetido pelos hospitais de destino e 

articulação entre os diversos intervenientes do processo neste âmbito; 

• Elaboração de informação mensal ao Conselho Diretivo com proposta de validação de episódios que cumpram os 

requisitos definidos e os normativos em vigor; 

• Apuramento mensal dos valores a pagar às entidades convencionadas e a faturar por estas às entidades 

financeiramente responsáveis; 

• Verificação mensal da faturação emitida pelos hospitais de destino; 

• Apuramento regular da dívida do CHUA aos hospitais de destino, relativamente a episódios validados pela ARS 

Algarve; 

• Auditorias sucessivas, entre outras: 

 Relativamente à conformidade legal da faturação emitida; 

 Para efeitos de apuramento de não conformidades por tempo de espera ultrapassado e outras; 

o Elaboração de relatórios de acompanhamento; 

o Realização de estudos exploratórios e outros; 

o Participação em reuniões nacionais de coordenação do SIGIC e discussão/ contributos técnicos para apoio à 

elaboração de legislação e outros instrumentos de regulação e operacionais; 
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o Articulação com as entidades do SNS nesta área, nomeadamente a Unidade de Gestão do Acesso (UGA) – unidade 

central desta área – e as unidades locais (unidades locais de gestão do acesso [ULGA], uma em cada ACeS do Algarve e 

uma no CHUA; 

o Apoio telefónico, por escrito e presencial a utentes, a profissionais, dos hospitais, da ARS e de outras regiões de 

saúde, e a prestadores de cuidados de saúde convencionadas no âmbito do SIGIC. 

A.2 Unidade Regional da Consulta a Tempo e Horas do Algarve 

A URCTH tem como tarefas centrais: 

o Contribuir para a melhoria do acesso, e em tempo, dos utentes inscritos para primeira consulta hospitalar; 

o Assegurar a monitorização, a identificação das eventuais desconformidades, bem como a definição das medidas 

corretivas que devam ser adotadas, com base em critérios de prioridade clínica e de antiguidade das primeiras consultas de 

especialidade hospitalar, nas instituições do SNS; 

o Assegurar o cumprimento do Regulamento da Consulta a Tempo e Horas (CTH); 

o Realização de estudos técnicos e integrar processos de auditoria; 

o Articulação com as entidades do SNS nesta área, nomeadamente a UGA e as ULGA, uma no CHUA, com equipas 

em cada unidade hospitalar, e uma em cada ACeS do Algarve); 

No âmbito desta área é articulado em conjunto com a UGA, funcionalmente na dependência da ACSS, o acompanhamento 

de indicadores e a promoção da resolução de pedidos de consulta pendentes de resposta, seja dos departamentos e 

serviços do CHUA, seja dos ACeS do Algarve e suas unidades funcionais ou através das ULGA.  

B. Equipa Técnica de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários 

A Equipa Técnica de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários (EtCSP) tem como tarefas centrais: 

o Garantir o cumprimento dos prazos internos, definidos pelo departamento e ou pelo Conselho Diretivo, ou os que 

decorrem dos termos de referência para contratualização, metodologias, normas, legislação aplicável ao processo de 

contratualização dos CSP e outras funções cometidas a esta equipa técnica; 

o Participar no processo de elaboração de normas, orientações metodológicas e instrumentos contratuais, no âmbito 

da contratualização com os serviços prestadores de cuidados de saúde primários através da participação nas reuniões 

promovidas pela ACSS com os departamentos de contratualização das ARS; 

o Participar nas reuniões do Grupo de Governação do SIM@SNS; 

o Assegurar a preparação e desenvolvimento dos processos de contratualização com os ACeS da região (ACeS 

Algarve I – Central; ACeS Algarve II – Barlavento; ACeS Algarve III – Sotavento); 
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o Apoiar os ACeS no desenvolvimento da contratualização interna – processos da responsabilidade das governação, 

executiva e clínica, dos ACeS – e monitorizar a execução dos planos de ação das suas unidades funcionais; 

o Acompanhar a contratualização dos CSP e elaborar relatórios de acompanhamento e de avaliação do desempenho 

das entidades e serviços prestadores de cuidados de saúde e promover a realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento da execução dos planos de ação; 

o Articular e divulgar informação relevante à Comissão de Acompanhamento Externo da Contratualização (CAE) e à 

Equipa Regional de Apoio e Acompanhamento para os CSP (ERA). 

B.1 Gestão das convenções e acordos com entidades do setor privado e social 

No âmbito da gestão das convenções e acordos com entidades do setor privado e social, na sequência da publicação do 

despacho n.º 4424/2017 de 11 de maio e da Circular Normativa n.º 15/2017/CD-P/ACSS de 19 de julho, foram definidas 

novas regras para a comunicação de alterações aos termos dos contratos de convenção nas diversas áreas, assim como do 

pedido excecional de preenchimento integral de "ficha técnica" e de "formulário de alterações", nos casos em que estas 

existiam, dirigido às entidades convencionadas. Deu-se seguimento ao trabalho de análise e instrução da informação contida 

nestes documentos, iniciado no ano de 2017, por comparação com a informação existente em arquivo, e o encaminhamento 

da mesma para a ACSS uma vez validada, designadamente para integração no Sistema de Gestão de Entidades de Saúde.  

Entre outras, destaca-se as seguintes atividades: 

o Gestão das convenções, instrução de novos processos e de pedidos de alteração às convenções em vigor; 

o Participar no processo de elaboração de normas, orientações metodológicas e instrumentos contratuais, através da 

participação nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos de contratualização das ARS, designadamente nas 

áreas dos acordos e convenções; 

o Preparar e apoiar o desenvolvimento de processos de contratação da prestação de serviços de saúde em regime de 

convenção de âmbito regional (e também nacional, nos casos em que o estabelecimento se encontre no território do 

Algarve); 

o Avaliar e emitir pareceres sobre propostas de acordos e convenções e atualização das que se encontram em vigor; 

o Acompanhar e monitorizar a execução dos acordos e convenções em vigor; 

o Emissão de pareceres prévios sobre transferências e mudança de instalações de prestadores para a região do 

Algarve; 

o Prestar apoio informativo ao Conselho Diretivo, aos utentes, aos prestadores e aos serviços referenciadores, no 

âmbito do acesso, da prestação dos cuidados e da respetiva referenciação. 

B.2 Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 
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No âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), colabora com o Departamento de Saúde Pública e 

Planeamento, que coordena o programa, nas seguintes áreas: 

o Gestão dos processos de adesão e a suspensão e cancelamento de médicos dentistas aderentes; 

o Receção e validação, no Sistema de Informação da Saúde Oral (SISO), dos pedidos de pagamento de cheques-

dentista e promover o pagamento dos serviços validados; 

o Acompanhamento da execução do PNPSO nas várias vertentes e produzir pareceres; 

o Prestar apoio telefónico, por escrito e presencial a utentes, profissionais e médicos prestadores de cuidados de 

saúde convencionados; 

o Prestar apoio informativo aos prestadores no âmbito da adesão; 

o Participar em reuniões de preparação de normas e procedimentos de execução e monitorização do programa, que 

para o efeito convocado, nos casos em que Coordenador Regional do PNPSO dê conhecimento ao departamento, informado 

sobre as reuniões locais, regionais e nacionais no âmbito deste programa; 

o Participação no processo de organização e implementação de auditorias internas do Programa. 

Entre outras, a EtCSP tem ainda as seguintes tarefas e responsabilidades: 

o Realizar estudos técnicos, propor e integrar processos de auditoria;  

o Interlocutor regional do GPR SNS – Gestão Partilhada de Recursos do SNS: sistema tem a finalidade de simplificar 

e aumentar a interoperabilidade entre instituições públicas integradas no SNS e, por conseguinte, maximizar a utilização de 

recursos e incrementar a articulação dos cuidados de saúde ; 

o Interlocutor regional do SGES – Sistema de Gestão de Entidades de Saúde: pretende identificar e caraterizar as 

entidades prestadoras de cuidados de saúde. É um projeto estruturante para o sistema de informação de saúde, promovendo 

a criação de um repositório central de entidades de saúde, fiável e permanentemente atualizado, a partilhar com todos os 

sistemas de informação, eliminando a redundância e promovendo a melhoria da qualidade dos dados . 

C. Equipa Técnica de Contratualização Hospitalar e Especializada 

A Equipa Técnica de Contratualização Hospitalar e Especializada (EtCH) tem como tarefas centrais: 

o Garantir o cumprimento dos prazos internos, definidos pelo departamento e ou pelo Conselho Diretivo, ou que 

decorrem dos termos de referência para contratualização, metodologias, normas, legislação aplicável ao processo de 

contratualização com os hospitais e outras entidades de cuidados especializados, entre outras funções cometidas a esta 

equipa técnica; 
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o Participar no processo de elaboração de normas, orientações metodológicas e instrumentos contratuais, no âmbito 

da contratualização com os serviços prestadores de cuidados de saúde hospitalares e especializados através da participação 

nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos de contratualização das ARS; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de contratualização com os hospitais do SNS; 

o Elaborar relatórios de acompanhamento e de avaliação do desempenho das entidades e serviços prestadores de 

cuidados de saúde hospitalares e especializados e promover a realização de reuniões periódicas de acompanhamento da 

execução do contrato-programa; 

 

o Preparar e acompanhar o processo de contratualização e a revisão de contratos no âmbito das parcerias público-

privadas, acordos de gestão, acordos de cooperação e convenções e propor a afetação dos respetivos recursos financeiros. 

A EtCH tem ainda como tarefas: 

o Assegurar o acompanhamento de contratos de parcerias público-privadas, acordos de gestão ou outros que sejam 

estabelecidos pela ARS Algarve; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de contratualização com o Laboratório Regional de 

Saúde Pública Dra. Laura Ayres (LRSP) e o seu acompanhamento em termos a definir pelo Conselho Diretivo; 

o Assegurar a preparação e o desenvolvimento dos processos de contratualização com a Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) e o seu acompanhamento em termos a definir pelo Conselho 

Diretivo; 

o Realizar estudos técnicos, propor e integrar processos de auditoria. 

D. Outras 

Comissão de Acompanhamento Externo da Contratualização: integram na mesma, no mandato em curso, dois profissionais 

deste departamento, um deles como presidente.  

Atividades desenvolvidas não previstas no plano 

Sistema Integrado de Gestão do Acesso:  

i. Elaboração de uma proposta que resultou na definição da política da ARS no que concerne à validação de episódios 

operados no âmbito do Sistema Integrado de Gestão do Acesso em hospitais de destino, sempre que não identifiquem 

cirurgião ajudante e ou médico anestesiologista e seu acompanhamento anual; 

ii. Desenvolvimento das especificações regionais e modelo de validação de episódios operados no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão do Acesso em hospitais de destino que resultou numa proposta à UGA que a implementou no país; 

acompanhamento anual da execução; 



  
Página 129 

  

Relatório de Atividades - 2019  

iii. Apoio à UGA na resposta e encaminhamento de utentes pela Linha Saúde 24, resultando num elevado número de 

pedidos e de tempo associados, apesar de não ser competência da Unidade Regional de Gestão do Acesso, todavia, 

imprescindível para garantir uma resposta atempada aos utentes neste âmbito. 

Cuidados de Saúde Primários: 

i. Comissão Técnica Nacional (no âmbito do Art.º 10 da Portaria n.º 212/2017 de 19 de julho): integra dois 

profissionais do departamento, tendo sido realizadas 10 reuniões plenárias, com o necessário trabalho prévio de analisar as 

propostas a discutir nas reuniões deliberativas, bem como a coordenação de uma das subáreas (serviços) e submissão de 

propostas nesse âmbito; 

ii. Na área de recursos humanos, o departamento colaborou com a Unidade de Gestão de Recursos Humanos na 

produção da seguinte informação técnica: 

o Impacto orçamental da integração de elementos na equipa multiprofissional de USF do modelo B; 

o Elaboração de proposta para atribuição dos incentivos financeiros e respetivo pagamento mensal de 50% até ao 

apuramento dos resultados do desempenho das USF modelo B;  

o Apuramento dos resultados de desempenho das USF modelo B, relativamente à atribuição dos incentivos 

financeiros a atribuir aos profissionais que integram as USF modelo B; 

o Cálculo dos Suplementos e Compensações aos profissionais que integram USF modelo B - atividades específicas e 

lista de inscritos por médico e respetivas atualizações trimestrais; 

o Relação mensal dos domicílios médicos realizados pelas unidades de saúde familiares do modelo B para efeitos do 

processamento do seu pagamento aos profissionais médicos. 

Cuidados de Saúde Hospitalares e Especializados:  

i. Avaliação da necessidade de externalização de cirurgias e primeiras consultas hospitalares com origem em utentes 

da Região de Saúde do Algarve para o Hospital de S. Paulo – Serpa, resultando na outorga de um Acordo de Cooperação no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 138/2013, de 9 de outubro, e na articulação da oferta deste hospital com o CHUA; 

ii. Emissão de pareceres prévios no âmbito do Despacho n.º 10220/2014, de 1 de agosto, relativamente a propostas 

de investimento do CHUA; 

iii. Participação em reuniões nacionais e elaboração do estudo prévio para a celebração de acordo de cooperação 

entre a ARS Algarve e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e proposta de minuta de Acordo e seu 

acompanhamento; 

iv. Análise e proposta de alteração do protocolo entra a ARS Algarve e a Associação Oncológica do Algarve no âmbito 

do rastreio do cancro da mama; 
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v. Pareceres sobre pedidos de consultas e outros serviços de saúde, fora da rede de referenciação do SNS. 

vi. O departamento preparou informação técnica e o diretor do Departamento participou com o Presidente do Conselho 

Diretivo (CD) da ARS nas reuniões executivas de acompanhamento dos hospitais em especial na área do acesso, com 

periodicidade mínima mensal, presididas por S. Exa. a Ministra da Saúde e onde participaram também SS. Exas. os 

Secretários de Estado, da Saúde e Adjunto e da Saúde, Presidente e Vogal do CD da ACSS, entre outros, e o Conselho de 

Administração do CHUA. 

Área transversal 

No seguimento de um modelo de acompanhamento da evolução da atividade assistencial e outros indicadores no âmbito das 

áreas em que o departamento atua apresentado em 2017, a partir do ano de 2018 são produzidos reportes regulares (em 

2019 mensais) para informação superior. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

Destaca-se neste âmbito alguns trabalhos realizados sobre áreas ou matérias acompanhadas pelo departamento, que pelos 

impactos a vários níveis tomámos a decisão de intervir no sentido de melhor organizar processos ou promover resultados:  

 Documento de operacionalização regional para apoiar a contratualização dos CSP para o ano de 2019, 

homologado pelo Sr. Presidente do CD; 

 Documento técnico de apoio à aplicação de incentivos institucionais da ARS Algarve para o ano de 2019, aprovado 

superiormente; 

 Proposta e realização de 4 auditorias no âmbito do SIGIC e dos CSP; 

 Trabalho de recuperação do stock de episódios em ICD10 por validar clinicamente, por ausência de apoio de 

médico codificador, que resultou da implementação de uma estratégia cruzada entre a resposta do médico 

codificador e o desenvolvimento de casos-padrão que a equipa de validadores (não médicos) pudesse aplicar e em 

termos semelhantes, propor a validação. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Destaca-se neste âmbito alguns trabalhos realizados sobre áreas ou matérias acompanhadas pelo departamento, que pelos 

impactos a vários níveis tomámos a decisão de intervir no sentido de melhor organizar processos ou promover resultados:  

 Documento de operacionalização regional para apoiar a contratualização dos CSP para o ano de 2019, 

homologado pelo Sr. Presidente do CD; 

 Documento técnico de apoio à aplicação de incentivos institucionais da ARS Algarve para o ano de 2019, aprovado 

superiormente; 

 Proposta e realização de 4 auditorias no âmbito do SIGIC e dos CSP; 

 Trabalho de recuperação do stock de episódios em ICD10 por validar clinicamente, por ausência de apoio de 

médico codificador, que resultou da implementação de uma estratégia cruzada entre a resposta do médico 
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codificador e o desenvolvimento de casos-padrão que a equipa de validadores (não médicos) pudesse aplicar e em 

termos semelhantes, propor a validação. 

Tabela 45: Indicadores de desempenho 

 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Foi aprovado em 2017, pelo Conselho Diretivo, o Plano Estratégico do Departamento de Contratualização 2017-2019, que 

permitiu enquadrar e sustentar a planificação das atividades de forma mais sustentada, focado nas áreas mais relevantes e 

que requerem maior acompanhamento, em linha de conta os recursos humanos disponíveis. Foram definidas áreas de ação 

e um grande enfoque no acompanhamento dos Cuidados de Saúde Primários, no desenvolvimento de sinergias entre 

serviços centrais e na estimulação do trabalho em rede, para garantir uma mais eficiente articulação com os serviços, em 

especial com os ACeS e com a ACSS. 

A falta de recursos humanos no departamento associada ao aumento de trabalho em áreas como o SIGA, as convenções e a 

contratualização dos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente através da reforma profunda da metodologia de 

contratualização iniciada em 2017, ainda com impactos no ano em análise, bem como a integração de dois profissionais na 

Comissão Técnica Nacional, com uma regularidade de reuniões plenárias elevada, praticamente mensais, implicou trabalho 

adicional não previsto, para além das deslocações para reuniões nacionais, regionais e locais e a participação em diversos 
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grupos de trabalho, provocando limitações à capacidade de resposta do departamento, embora mitigada pelo esforço 

acrescido da equipa. 

Considera-se por isso que o reforço dos recursos humanos do departamento terá um impacto positivo no desempenho e no 

reforço do acompanhamento que é relevante desenvolver, destacando-se o acompanhamento do CHUA e dos ACeS do 

Algarve, neste último optou-se por utilizar as reuniões de acompanhamento para apresentar relatórios com informação de 

cumprimento/ incumprimento em várias áreas, para além da evolução das métricas contratualizadas, que ajude os 

agrupamentos a identificar desvios e com isso melhorar as condições de Acesso e outras, bem como ajudar o departamento 

com uma visão mais próxima da prestação que permita desenhar propostas específicas, com o objetivo de gerar impactos 

positivos no acesso dos utentes do SNS, que servimos, e no orçamento da ARS.  

 

O trabalho associado à validação de episódios no âmbito do SIGIC, que os normativos aplicáveis atribuem à ARS, geram um 

elevado impacto pelo elevado tempo que requer da equipa, que impede o foco na gestão do acesso e na realização de 

reuniões, de auditorias e outros trabalhos tendentes a melhorar o acesso dos utentes. 

É ainda relevante, e como medida para reforço positivo do desempenho: 

 Que as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral sejam transferidas 

para o Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP), que coordena o programa na região; 

 Que as atividades desenvolvidas no âmbito do apuramento dos suplementos, compensações e outros acréscimos 

remuneratórios a atribuir aos profissionais que integram as USF modelo B sejam transferidas para a Unidade de 

Gestão de Recursos Humanos, tendo sido transferido conhecimento desde 2018, todavia, face a trabalhos urgentes 

em curso naquela unidade no âmbito do SIADAP fomos prolongando a nossa colaboração; 

 Disponibilização de um número de horas (mínimo de 14 horas mensais) de médico codificador para apoio à 

atividade desenvolvida no âmbito do Sistema Integrado de Gestão do Acesso e validação da produção cirúrgica 

convencionada. Refira-se que a codificação em ICD10 requer esta disponibilidade, ao contrário do que acontecia 

com o ICD9, que só pontualmente gerava necessidade de assessoria clínica específica. Só no final de 2019 foi 

possível passar a contar com 4 horas semanais de médico codificador; 

 Disponibilidade de formação específica dos recursos humanos nas áreas da auditoria, da elaboração de relatórios e 

ferramentas estatísticas (Excel avançado, SPSS, entre outras), para apoiar o desenvolvimento de estudos e de 

relatórios, na área da contratualização e na gestão de processos, entre outras necessidades formativas já remetidas 

para o Serviço de Formação Profissional, abaixo resumidas, e só uma executada (planeamento e controlo de 

gestão). 
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Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste serviço. 

Quadro 18: Execução do Plano de Atividades 2019 - DC 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Reuniões com: a Equipa Regional de Apoio e Acompanhamento do Algarve; e ou com o Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e ou com os seus serviços em 

matérias relacionadas com a contratualização e ou com a produção
5 5 0 0 100% 5 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 Taxa de participação nas reuniões convocadas no âmbito da CTN - Comissão Técnica Nacional 100 100% 0 10 25% 100 135% Superou

2.2
Monitorização mensal do processo de internalização cirúrgica do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve
12 12 0 0 25% 12 100% Atingiu

2.3

Número de reuniões realizadas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão do Acesso (por ex.: Unidade 

Local de Gestão do Acesso do Centro Hospitalar Universitário do Algarve; hospitais convencionados; 

Unidades Locais de Gestão de Inscritos dos ACeS; Unidades Regionais de Gestão de Inscritos de outras 

regiões; Administração Central do Sistema de Saúde; reuniões executivas de acompanhamento e com a 

tutela; outras)

11 11 5 0 25% 14 100% Atingiu

2.4

Envio de relatórios à unidade funcional do Centro Hospitalar Universitário do Algarve encarregue da 

gestão de inscritos para cirurgia, que inclua a identificação: dos episódios cirúrgicos no limite do tempo 

máximo de resposta garantido; dos que já ultrapassaram este tempo máximo; e dos que se encontram a 

aguardar cirurgia há mais de 12 meses, independentemente da prioridade, no sentido de promover o 

seu agendamento

12 12 0 0 25% 12 100% Atingiu

OOp3:Promover o acesso na área dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

Reuniões com os ACeS para promoção da melhoria dos principais indicadores de saúde ou 

para diagnóstico de necessidades ou no âmbito do processo de contratualização e 

acompanhamento ou outras no âmbito das áreas de intervenção do departamento

24 9 0 -12 33% 9 100% Atingiu

3.2
Envio de reporte mensal ao Conselho Diretivo com os indicadores relevantes das áreas 

acompanhadas pelo departamento
11 4 0 4 33% 4 125% Superou

3.3

Informação ao Conselho Diretivo relativamente aos pedidos de alteração de convenções de 

âmbito nacional, sujeitas a autorização da entidade contratante prevista no Despacho SES n.º 

4424/2017 de 11 de maio (nº dias)

N/A 30 5 40 33% 13 52% Não atingiu

OOp4: Introduzir elementos de inovação na sua atuação e nas propostas que submete superiormente

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Apresentação ao CD de uma proposta de auditoria no âmbito das áreas acompanhadas pelo 

departamento ou propostas de melhoria (meses)
6 11 1 9 100% 6 135% Superou

Grau de Execução

112%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Departamento de Contratualização (DC)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp1:Contribuir para uma melhor articulação entre serviços centrais e agrupamentos de centros de saúde, dinamizar a troca de informação e promover a criação de redes de trabalho internas e externas, com as instituições com as quais detém 

relações institucionais, entre outros com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com a Administração Central do Sistema de Saúde, com os departamentos de contratualização das restantes administrações regionais de saúde e com as 

entidades convencionadasmelhores cuidados de saúde, uma interligação mais direta dos níveis de cuidados (primários e hospitalares) e garantir o acompanhamento e a resolução de casos clínicos com tempo de espera anormalmente elevado

OOp2:Devolver a confiança no SNS através da partilha de informação e conhecimento com os principais stakeholders da contratualização, para promover melhores cuidados de saúde, uma interligação mais direta dos níveis de cuidados 

(primários e hospitalares) e garantir o acompanhamento e a resolução de casos clínicos com tempo de espera anormalmente elevado
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2.4 Núcleo de Formação Profissional 

Nota introdutória 

O Núcleo de Formação Profissional (NFP), tem como missão promover a qualificação e valorização profissional através da 

formação de todos os profissionais da ARS do Algarve, IP., competindo-lhe nos termos das alíneas c) e h) do Art.º 5.º dos 

Estatutos da ARS do Algarve, IP (Portaria 156/2012 de 22 de maio): a promoção da qualificação e valorização profissional 

dos recursos humanos da área da saúde da região do Algarve, identificando necessidades, propondo planos de formação 

profissional e organizando ações de formação; e a elaboração, proposta e acompanhamento das candidaturas, no âmbito 

dos programas cofinanciados para a área da formação profissional. 

As suas atribuições são as seguintes: promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos da área de 

saúde da região, identificando necessidades, propondo planos de formação e organizando ações de formação; elaborar, 

propor e acompanhar as candidaturas, no âmbito dos programas cofinanciados para a área da formação profissional, caso 

existam; e acompanhar e monitorizar projetos/programas/protocolos das áreas abrangidas por esta entidade. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

No decurso do ano de 2019, conforme podemos verificar na Tabela 1, foram planeadas em Plano de Formação para esse 

ano, 60 ações de formação, das quais 37 no âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, ou seja, com 

cofinanciamento (correspondendo a 61,7% das ações planeadas), e 23 sem cofinanciamento (correspondendo a 38,3% 

destas ações). 

Destas ações, foram realizadas 27 ações cofinanciadas (PO CRESC Algarve 2020), correspondendo a 45% do total das 

ações planeadas, e 11 ações não cofinanciadas, que correspondem a 18,3% do total das ações planeadas, ou seja, no total 

das ações previstas no Plano de Formação de 2019, foram realizadas 38 ações, isto é, realizaram-se 63,3% das ações 

previstas neste Plano de Formação. 

Para além disso, de se referir que ainda se realizaram mais 14 ações de formação que não estavam previstas em Plano de 

Formação, o que perfaz um total de 52 ações de formação, das quais 25 não foram financiadas, correspondendo a 48,1% 

das ações realizadas no decurso do ano de 2019. 

Tabela 46: Execução das Ações de Formação em 2019 (ações de formação) 

Tipo de Ação de Formação Prevista em Plano de 
Formação (60 ações) 

Não prevista em Plano 
de Formação (14 ações) 

Total da Formação 
Realizada (52 ações)  

Fi % Fi % Fi % 

CRESC Algarve 2020 Realizada 27 45,0  ----  ---- 27 51,9 

Não Realizada 10 16,7  ----  ----  ----  ---- 

Subtotal (A) 37 61,7  ---- ----  27 51,9 

Não Financiada Realizada 11 18,3 14 100 25 48,1 

Não Realizada 12 20,0 ----  ----   ----  ---- 

Subtotal (B) 23 38,3 ----  ----  25 48,1 

Total (A+B) 60 100,0 14 100 52 100,0 
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Relativamente à formação realizada, conforme podemos verificar nos Quadro 1 e 2, esta abrangeu um total de 1.519 

formandos, correspondendo a 494 trabalhadores (rácio formando/trabalhador = 3,1), que representam 31,4% dos 

trabalhadores da ARS (para um total de 1.574 trabalhadores existentes em 2019 na instituição), dos quais a maioria foram 

trabalhadores da carreira de enfermagem (226 trabalhadores, que representam 45,8% do total dos trabalhadores que 

frequentaram ações de formação) e ocupando um total de 703 horas no ano (i.e., cerca de 100 dias de formação, para um 

dia padrão de formação de 7 horas/dia). 

No que concerne à execução financeira, conforme verificamos no Quadro 1, as ações planeadas (cofinanciadas e não 

cofinanciadas) corresponderam a um custo direto estimado de 151.281,40€, e destas, aquelas que efetivamente foram 

realizadas tiveram um custo direto estimado de 20.359,15€, correspondendo a uma execução dos custos diretos estimados 

da formação planeada de 13,5%. 

Como as ações realizadas não planeadas tiveram um custo direto estimado de 5.757,70€, o total dos custos diretos 

estimados para a formação realizada foi de 26.116,85€, dos quais, 14.367,14€ foram suportados pelo financiamento  

comunitário ao abrigo do PO CRESC Algarve 2020 e 11.749,71€ pelo Orçamento desta ARS. 

Tabela 47: Execução das Ações de Formação em 2019 (ações, custos, horas e formandos) 

 

 

Fonte: INA – p3-2019-148000000 (reporte de formação 2029 ARS Algarve, IP) 
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Tabela 48: Número de Trabalhadores da ARS que Participaram em Ações de Formação Profissional, por 
Cargo/Carreira/Grupo e Género (incluindo autoformação) 

  

Fonte: INA – RFP (reporte de formação 2029 ARS Algarve, IP) 

Em relação aos formadores externos (formadores contratados), foram contratados 27 formadores, para um total de 27 

cursos, dos quais 18 realizados ao abrigo do PO CRESC Algarve 2020, três no âmbito da formação dos internos de Medicina 

Geral e Familiar (MGF) e um referente à formação de supervisão dos Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI), 

tendo sido a despesa total com estas contratações de 12.190,72€, que representa 46,7% do total da despesa direta estimada 

com a formação realizada (26.116,85€). 

Relativamente à autoformação formal (e.g., congressos, seminários e jornadas promovidas por outras entidades, que os 

trabalhadores frequentaram em regime de Comissão Gratuita de Serviço), esta abrangeu um total de 103 formandos, 

distribuídos pelo mesmo número de ações, que corresponderam a cerca de 67 trabalhadores, com um rácio 

formando/trabalhador de 1,5, dos quais a maioria foi pessoal da carreira médica (34 trabalhadores, que representam 50,7% 

do total dos trabalhadores que frequentaram ações de autoformação, e ocupando um total de 1.865 horas, correspondendo a 

cerca de 266 dias de formação, para um dia padrão de formação de 7 horas/dia). 
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Tabela 49: Número de Trabalhadores da ARS que Participaram em Ações de Formação Profissional, por 
Cargo/Carreira/Grupo e Género ao Abrigo do Regime de Autoformação 

 

Fonte: INA – RFP (reporte de formação 2029 ARS Algarve, IP) 

Dos resultados apresentados anteriormente, verificamos que no ano de 2019 executamos a maioria das ações previstas em 

Plano de Formação para este ano (63,3% das 60 ações previstas), sendo que destas, a execução das ações planeadas ao 

abrigo do PO CRESC Algarve 2020 representou 45% do total das ações planeadas, sendo a execução especifica para as 

ações cofinanciadas de cerca de 73% das ações planeadas ao abrigo deste PO (27 ações realizadas num total de 37 ações).  

Uma vez que ainda se realizaram 14 ações não previstas em Plano de Formação, então o total das ações realizadas 

(planeadas e não planeadas) foi de 52 ações, das quais 48,1% (quase metade das ações) não foram cofinanciadas. Esta 

quantidade de formação ocupou cerca 100 dias de formação ao longo do ano. 

Deste modo, podemos dizer que realizamos a grande maioria das ações que estavam planeadas, sendo que as razões da 

não execução das restantes ações previstas estão relacionadas quer com a dificuldade em se encontrar formadores 

certificados para algumas áreas, nomeadamente devido às regras definidas para o PO que temos em curso, como ainda a 

razões inopinadas, como a indisponibilidade dos formadores, ou ainda, com alterações das necessidades, por exemplo, 

devido ao surgimento de normas e procedimentos novos ou dos próprios contextos, obrigando à reformulação do planeado, 

no que respeita às formações sem cofinanciamento, o que também justifica em parte, a realização de 14 ações não prevista, 

conforme anteriormente mencionado. 
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Constatamos também que houve no decurso deste ano, 1.519 formandos, correspondendo a 494 trabalhadores, o que 

significa que enquanto a mesma pessoa frequentou mais que uma formação (cerca de três formações por trabalhador que foi 

formando) houve trabalhadores que não frequentaram formações, até porque relativamente ao total de trabalhadores da 

ARS, o total de trabalhadores que fizeram formação representam somente cerca 31%, ou seja, a grande maioria do 

trabalhadores da ARS não participou nestas ações, sendo contudo de se referir que os Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACeS) também promovem formação interna, da qual não temos os registos e que eventualmente terão sido abrangidos por 

essa formação, até porque têm planos de formação próprios e autónomos, não constando também aqui os dados referentes 

à formação especifica dos internos de MGF, que também têm um plano de formação próprio. 

De qualquer forma, de mencionarmos que os custos diretos estimados da formação realizada, que foi de 26.116,85€, 

representaram cerca de 14% dos custos diretos estimados para a formação prevista, dos quais 55% suportados pelo 

financiamento comunitário ao abrigo do PO CRESC Algarve 2020, o que resulta não só das ações de formação planeadas e 

não executadas (36,7%), de ter havido um menor recurso a formadores externos em relação ao previsto em Plano de 

Formação, e também com haver uma menor despesa em ajudas de custo e de deslocação, devido eventualmente a uma 

maior concentração de formandos oriundos de locais de trabalho próximos dos locais de realização da formação (que foram 

Faro, para a maioria das ações, Tavira e Portimão). 

Dos custos diretos estimados com a formação executada, 46,7% (12.190,72€) corresponderam à contratação de 27 

formadores externos, dos quais a maioria como formadores dos cursos cofinanciados (18 cursos), ou seja, a maioria da 

formação foi efetuada com recurso a formadores internos. 

No que respeita à autoformação formal realizada esta ocupou 266 dias durante o ano em consideração, abrangendo um total 

de 103 formandos para o mesmo número de formações, e correspondendo a 67 trabalhadores, o que significa que a mesma 

pessoa frequentou mais que uma formação (cerca de duas formações por trabalhador que foi formando). 

Dos trabalhadores que foram formandos, na formação realizada pela ARS, a maioria (45,8%) foram da carreira de 

enfermagem, enquanto que na autoformação formal, a maioria (50,7%) foram da carreira médica. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

No ano de 2019, para além da formação desenvolvida, não houve a assinalar mais nenhuma atividade digna de relevo. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

A maioria das ações planeadas foram executadas tal como previsto, e nas situações em que o mesmo não foi possível por 

falta de inscrições, alteraram-se as datas de modo a permitir a sua realização. 

Relativamente às ações que não se realizaram, as causas em todas elas, grosso modo, estiveram relacionadas com 

indisponibilidade inopinada dos formadores, indisponibilidade dos trabalhadores para frequentar as ações de formação, quer 

por aspetos relacionados com a gestão dos próprios serviços, como carência de recursos humanos para assegurar o 

funcionamento dos mesmos, o que impediu que viessem às formações, como ainda aspetos pessoais das próprias pessoas, 

como situações de doença, que levou a situações de ausências inopinadas às ações de formação sem possibilidade de 
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substituição nas mesmas, ou mesmo falta de interesse destes nas próprias formações, por dificuldade em se encontrar 

formadores certificados disponíveis, ou por sobreposição de ações de formação com outro tipo de eventos não formativos e 

inopinados levou ao seu adiamento sine die. 

 

 

Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho 

Para que exista um melhor desempenho por parte deste Núcleo de Formação a equipa deverá ser reforçada com pelo 

menos mais um elemento (um assistente técnico), já que desde 2015 mantém-se formada por três profissionais a tempo 

inteiro (um responsável de Núcleo, um assistente técnico e um técnico superior da área económico-financeira), o que é 

manifestamente insuficiente, designadamente pelo existência do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, que é gerido 

por este Núcleo de Formação, com toda a carga de trabalho que o mesmo acarreta (desde a operacionalização das ações de 

formação, passando pela elaboração de contratos de formação com os formadores, lançamento de dados das formações, 

seja da execução física como financeira), com os riscos inerentes ao incumprimento de prazos que são exigidos pela 

entidade gestora. 

Por outro lado, afigura-se pertinente, que haja uma atualização das bases de dados utilizadas, nomeadamente pela 

implementação do módulo de formação do RHV, uma vez que a base atualmente em uso, não só é arcaica (em Excel®), 

como está no limite de utilização, com o risco inerente de bloqueio e perda de informação, para além da lentidão manifesta, o 

que dificulta bastante o trabalho, causando atrasos, e interferindo com a realização de outras tarefas. 
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Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste núcleo. 

Quadro 19: Execução do Plano de Atividades 2019 - NFP 

 

 

 

 

2.5 Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

Núcleo do Cidadão e Documentação 

Nota Introdutória  

Compete a este Núcleo assegurar, em colaboração com o Observatório Regional de Saúde, a gestão das 

reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, directamente dirigidas ou encaminhadas para a ARS Algarve, 

IP;  

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. 

OOp1: Identificar as necessidades no dominio das competencias dos profissionais da ARS Algarve I.P.

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Prazo (data) de levantamento das necessidades de formação 

por parte dos serviços
7 7 2 6 100% 11 82% Não atingiu

OOp2: Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve, IP

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Taxa de participação em formação (n.º de participantes 

em formação/total de efetivos)  (%) no ano 2019
44,8 50% 5% 53% 100% 45% 100% Atingiu

OOp3: Operacionalizar as várias fases do processo de formação dos profissionais da ARS Algarve, IP

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
Operacionalizar as várias fases do processo de formação 

dos profissionais da ARS Algarve, IP
70 60 10 30 100% 20 133% Superou

OOp4: Implementar ações de formação que visem a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1

Implementar ações de formação que visem a promoção 

da conciliação entre a vida profissional, pessoal e 

familiar

ND 2 1 4 100% 2 100% Atingiu

Grau de Execução

112%

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS -  NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES



  
Página 141 

  

Relatório de Atividades - 2019  

Em articulação com a DGAG promover acções de formação para os profissionais e responsáveis em exercício nos gabinetes 

do cidadão. 

Ao nível da documentação, assegurar o arquivo e manutenção do acervo documental e biblioteca, a execução e divulgação 

das várias circulares internas, bem como toda a variada documentação recepcionada e com despacho para a sua difusão, 

quer pelos ACES quer pelos Hospitais. 

As atribuições estão plasmadas na Portaria 186/2012 do Ministério da Saúde, bem como as transcritas na Circular Interna Nº 

105/2012 do Conselho de Administração da ARS Algarve, IP. 

A missão do Núcleo do Cidadão rege-se e dá cumprimento à Deliberação do Conselho Directivo da ARS Algarve, IP e 

constante na Circular Interna nº 105/2012. É um espaço de cidadania centrado no utente que se destina a apoiar, orientar e 

informar, constituindo assim, simultaneamente, um instrumento de gestão para a organização e um meio de defesa dos 

utentes, enfatizando propostas de medidas correctivas/preventivas a adoptar. 

De entre os valores que a Instituição defende este Núcleo desenvolve actividades que incidem sobretudo no Acesso e 

Equidade nos Cuidados de Saúde e na Centralidade nos Cidadãos. 

 No que respeita a objectivos, e nos termos da Portaria nº 156/2012 do Ministério da Saúde de 22 de Maio, art.º 7º das 

seguintes alíneas: 

h) Assegurar, em cooperação com o observatório Regional de Saúde, a gestão das reclamações/sugestões apresentadas 

pelos utentes do SNS, directamente dirigidas ou encaminhadas para a ARSALGARVE, I. P.; 

i) Assegurar as funções inerentes à existência de um Observatório Regional de Apoio ao Sistema Sim -Cidadão, com 

acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos utentes do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da 

ARSALGARVE, I. P., apresentando propostas correctivas; 

j) Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente final pelos serviços de saúde, 

designadamente o grau de satisfação e a participação dos cidadão; 

Quanto às responsabilidades, são as constantes na Portaria 186/2012 do Ministério da Saúde, bem como as transcritas na 

Circular Interna no 105/2012 do Conselho de Administração da ARS Algarve, IP. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

1. Gestão dos Processos das exposições formalizadas pelos cidadãos (Reclamações, Sugestões, Elogios), com registo no 

Sistema de Gestão das Sugestões e Reclamações – Programa Sim-Cidadão. 

2. Atendimento personalizado aos utentes. 

3. Gestão das monitorizações da Avaliação do grau de satisfação dos doentes/utentes que recorrem aos serviços do Núcleo. 
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4. Elaboração de informações (relatórios, mapas, grelhas, estudos) com indicadores (Qualitativos e Quantitativos) da 

avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo CHCB, oriunda da opinião dos utentes expressa nas exposições 

formalizadas, não formalizadas e das técnicas metodológicas como inquéritos, sondagens e questionários. 

5. Promoção e/ou participação em projectos que visem a qualidade e humanização dos serviços prestados pela ARS. 

6. Participação em Comissões, grupos de trabalho e auditorias (Observatório Regional de Saúde)). 

Entidade Reguladora da Saúde - Registos das entidades do SNS na ERS (SRER) desde 13/07/2015 

Plano Verão – Implementação de 31 Postos de Praia na região, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa. 

 

Fundação Portuguesa de Cardiologia – Responsabilidade pela dinamização interna do peditório (ACES e Hospitais) 

 

Fornecimento de oxigénio a doentes estrangeiros em estada temporária em Portugal – Diligência dos procedimentos 

necessários ao fornecimento de oxigénio a cidadãos que se deslocaram temporariamente à região e necessitavam deste 

serviço (reunião dos documentos necessários por parte do doente, articulação com a empresa fornecedora do oxigénio e o 

CHUA (os hospitais de Faro e Portimão).  

 

Taxas Moderadoras – Intervenção activa no esclarecimento aos utentes sobre o processo, articulação com a ACSS e 

serviços partilhados do ministério e inscrição dos utentes na Plataforma digital de requerimento para isenção por insuficiência 

económica. 

Direcção Geral dos Serviços Prisionais – Continuação da articulação directa com vista à inscrição dos utentes reclusos no 

SNS, nomeadamente assegurando o seu direito à isenção do pagamento de taxa moderadora. 

Cartão Europeu de Seguro de Doença – Articulação com a seção de reembolsos através da análise de diversos pedidos de 

reembolso por cidadãos residentes em Portugal sobre cuidados de saúde recebidos noutro Estado Membro. 

Cidadãos estrangeiros em situação irregular – Apoio operacional e processual aos três ACES sobre a inscrição destes 

utentes e seu acesso ao SNS.  

Tratamentos médicos na União Europeia (requisição de assistência médica no estrangeiro) – emissão de atestados de direito 

– articulação com a Direcção Geral da Saúde - emissão de documentos portáteis S2. 

Transferências sanitárias de doentes - articulação com a Direcção Geral da Saúde e Centro Hospitalar do Algarve com vista 

ao repatriamento sanitário de doentes. 

Website da ARS Algarve – actualização dos conteúdos sobre mobilidade de doentes. 

Associação Portuguesa Desenvolvimento Hospitalar – articulação na divulgação da revista trimestral ―O Hospital‖, bem como 

na divulgação das suas variadas iniciativas. 
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Gestor da ARS para o Processo Electrónico S2 - documento portátil em plataforma informática da DGS; 

 

Representação em vários Grupos de Trabalho – 

Representa a ARS na Rede Regional do Algarve de Apoio e Protecção a Vitimas de Tráfico e Seres Humanos desde 

18/11/2016 - 2 reuniões; 

Representa a ARS no Centro de Contactos do SNS – Lisboa, desde 08/03/2016. 

Integra o ―Grupo de Trabalho Formulários/Impressos e Envelopes‖ – Deliberação C.D 10 Março 2016; 

O NCD, através da A. Técnica Rute Silva, operacionaliza o Protocolo entre a ARS e a Direcção Geral dos Serviços 

Prisionais, com inicio em 2009 – Mapas Mensais. 

Ao nível da Documentação  

O ―nosso‖ Centro de Documentação prima pela democratização da informação. 

Assim, compete-nos a: 

- Recepção e divulgação das Circulares Normativas e Informativas internas e dos vários organismos do Ministério da Saúde 

e da Administração Pública; 

-Análise, tratamento e divulgação da legislação – Leis, Decretos-lei, Portarias, Despachos, Concursos…; 

-Recepção e divulgação das várias publicações, brochuras e outros documentos recebidos, nomeadamente da D. G. Saúde 

– Orientações Técnicas, Programas de Saúde, Relatórios, Estatísticas, etc…; 

-Tratamento do acervo documental – catalogação, indexação … 

-―Alimentação‖ / produção / actualização dos conteúdos na Página Institucional. 

Neste momento os fundos documentais encontram-se distribuídos pela Biblioteca, organizados por divisões temáticas da 

CDU (Classificação Decimal Universal), com acesso directo às estantes: 

- Não Periódicos- Periódicos 

- Obras de referência 

- Bases de Dados – PORBASE 5 e LISTA APDIS 

APDIS – Associação Portuguesa de Documentação e Informação na Saúde. 

PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos 



  
Página 144 

  

Relatório de Atividades - 2019  

Estas ―ferramentas‖ permitem a consulta e pesquisa direccionada, em quase todas as áreas da saúde, pois temos as 

Bibliotecas Públicas e algumas Privadas ligadas em rede. Presentemente este Núcleo possui cerca de 1.000 monografias e 

50 títulos periódicos. 

Estatísticas de desempenho:  

Em 2019 foram elaboradas 60 Informações Internas (81 em igual período de 2018) solicitadas quer pelo CD desta ARS, 

bem como por vários departamentos solicitando pareceres técnicos. 

Foram ainda elaborados 74 propostas de ofício, (139 em igual período de 2018) assinadas pelo CD para várias entidades-

IGAS, E.R.S., S. G.M. Saúde, bem como respostas a utentes. 

Ao nível das Circulares, foram elaboradas e divulgadas 269 Circulares Informativas (296 em igual período de 2018) e 6 

Circulares Normativas (9 em igual período de 2018). 

Recepção, catalogação e indexação das variadas revistas técnicas recebidas, nomeadamente a ―POSTGRADUATE 

MEDICINE‖, ―MEDICINA INTERNA‖, ―MÉDICO NEWS‖, ―JORNAL MÉDICO‖,‖ MY ONCOLOGIA‖ entre outras. 

Em 2018, por iniciativa do NCD, foi constituído o Grupo “Acolhimento e identificação de utentes migrantes nos Centros de 

Saúde da ARS Algarve, IP”, publicada na Circular Informativa nº 280/2018, de 17 de Dezembro, e como missão elaborar em 

2019 o “MANUAL DE ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE POR CIDADÃOS ESTRANGEIROS”, finalizado e aprovado 

superiormente em Julho de 2019. 

Atendimentos 2018 Atendimentos 2019 

            

 Correio Mail Telefone Presencial Total  Correio Mail Telefone Presencial Total 

Janeiro 0 41 22 14 77 Janeiro 0 49 45 16 110 

Fevereiro 0 27 28 23 78 Fevereiro 0 38 20 16 74 

Março 0 48 25 19 92 Março 1 26 22 18 67 

Abril 0 29 18 22 69 Abril 2 26 34 6 68 

Maio 0 49 24 24 97 Maio 0 32 35 22 89 

Junho 0 45 23 7 75 Junho 0 13 24 12 49 

Total 0 239 140 109 488 Total 3 184 180 90 457 

            

            

Isenções 40     Isenções 30     

Reclamações 82     Reclamações 72     

Inscrições 116     Inscrições 67     

Informativo 247     Informativo 280     

Outros 3     Outros 8     

Total 488     Total 457     
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Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

O clima organizacional não é favorável nem conduz a comportamentos assertivos. 

Dificuldade em partilhar, comunicar e assumir responsabilidades. 

Falta o essencial – COMUNICAR. 

Repensar o SIADAP – fonte de desmotivação, insegurança e revolta. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Considerando que o NCD é: 

- É um espaço de cidadania centrado no utente que se destina a apoiar, orientar e informar, constituindo assim, 

simultaneamente, um instrumento de gestão para a organização e um meio de defesa dos utentes, enfatizando propostas de 

medidas correctivas/preventivas a adoptar. 

Pretende: 

―Dar voz ao utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tornar o sistema de sugestões e reclamações mais eficiente, 

melhorando o atendimento e a prestação de cuidados aos cidadãos com base nas suas sugestões, elogios e reclamações.‖ 

Propõe: 

O desenvolvimento de uma heterogeneidade de actividades e de propostas, contribuindo para a adopção de medidas que 

vão de encontro às necessidades e expectativas dos cidadãos, sempre numa perspectiva da prestação de serviços de 

qualidade, bem como numa lógica de proporcionar ao máximo o bem-estar aos utentes. 

 Para humanizar os serviços e numa vertente holística do doente, pretende participar, conceber e coordenar vários 

projectos/programas em parceria com outros serviços e entidades que visam a satisfação global do utente, dos quais se 

destacam a participação em comissões e grupos de trabalho, o Voluntariado e se possível a dinamização da Biblioteca. 

Urgente: 

Clarificação dos objectivos organizacionais. 

Pensar em momentos e espaços de partilha e reflexão, sem condicionalismos nem ―obrigações‖. 

Motivar deve ser sinónimo de partilha e orientação. 
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Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta unidade. 

Quadro 20: Execução do Plano de Atividades 2019 – NCD 

 

 

2.6 Unidade de Compras e Logística (UCL)  

Nota Introdutória 

A Unidade de Compras e Logística integra os seguintes serviços, a saber:  

- Compras;  

- Armazém Geral;  

- Serviços Farmacêuticos;  

- Serviço de Viaturas;  

- Serviço de Gestão de Transporte de Doentes. 

OOp1:  Monitorização do nº reclamações registadas no sistema SGREC da ERS/Reclamações entradas na ARS

Meta 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Elaborar relatórios para monitorização trimestral 5 5 0 5 50% 5 125% Superou

1.2 nº de exposições recebidas/ nº de respostas enviadas (%) 95 95 0 100 50% 95 100% Atingiu

OOp2: Promover acções de formação aos profissionais dos ACES conforme Portaria 156/2012.

Meta 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
nº de acções previstas/nº realizadas (dia  útil do  fim de cada 

trimestre)
3 3 0 3 100% 2 67% Não atingiu

OOp3: Avaliação da satisfação

Meta 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 Aplicação de questionário aos cidadãos  e aos profissionais 12 12 0 11 100% 500000 0% Não atingiu

OOp4: Melhorar a confiança dos cidadãos nos serviços prestados pela ARS Algarve, IP

Meta 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Tratamento da informação e publicação online na página da ARS 

Algarve, IP(dia  útil do  fim de cada trimestre)
3 3 0 3 100% 3 125% Superou

OOp5: Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e na gestão ativa do sistema

Meta 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Número de visualizações; Número de sessões públicas de 

esclarecimento 
30 40 0 40 100% 40 125% Superou

Grau de Execução

103%

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Núcleo do Cidadão e Documentação - NCD

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

0
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Compete à Unidade de Compras e Logística assegurar a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços 

necessários e adequados ao funcionamento da ARS Algarve, IP. 

Objectivos:  

 Garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde nos variados serviços da ARS Algarve, antecipando 

necessidades de bens e serviços e contribuindo para que os mesmos sejam adquiridos em tempo útil, nos termos 

da legislação, nas quantidades e qualidade necessárias e com o custo mais favorável; 

 Conhecer em dado momento o ponto de situação dos procedimentos em desenvolvimento, assim como dos pedidos 

manifestados e dos autorizados; 

 Interagir e colaborar activamente com os serviços e as entidades que intervêm no processo de aquisição de bens e 

serviços. 

Responsabilidades: 

 Adquirir os bens e contratar os serviços de forma eficiente, para fazer face às necessidades da ARS Algarve. 

 Participar em comissões nacionais e nas reuniões na área de ―procurement‖,  

 Em termos de organização interna, a Unidade está estruturada ou integra as seguintes áreas funcionais: 

 Compras - Aprovisionamento dos bens e serviços; planeamento e desenvolvimento dos procedimentos de aquisição 

e contratação; 

 Armazém Geral (AG) - Planeamento e gestão de stocks do armazém A (material de consumo clínico, hoteleiro e 

economato); 

 Serviços Farmacêuticos (SF) - Planeamento e gestão de stocks do armazém F (medicamentos, outros produtos 

farmacêuticos, dispositivos médicos e biocidas). Apoio e informação técnica a outros profissionais na área de 

farmácia e do medicamente e interligação com o INFARMED; 

 Serviço de Viaturas (SV) - Planeamento e gestão do Parque de Veículos da ARS Algarve, assegurar o transporte de 

todos os profissionais integrados nos serviços centrais da ARS Algarve e o transporte e a logística de produtos; 

 Serviço de Gestão e Transporte de Doentes (SGTD) - Gestão integrada do circuito de transporte programado de 

doentes no âmbito do SGTD – Sistema de Gestão de Transporte de Doentes, com vista à desmaterialização das 

credenciais de transporte e dos documentos associados, da redução dos custos operacionais e dos tempos de 

processamento, com diminuição dos prazos de pagamento e melhoria na deteção de inconformidades neste 

processo. Assegura ainda a gestão do transporte de insuficientes renais crónicos 

 Equipa de Gestão de Inventários - Planificação, organização e implementação dos inventários gerais e articulação 

com os diversos serviços, assim como apoio técnico, nos processos de inventário central e locais dos vários 

armazéns da ARS Algarve; auditorias aos armazéns locais; gestão das quebras, abates e outras falhas; 

 Comissão de Análise de Artigos de Consumo Clínico - Análise das listas de bens de consumo clínico, 

nomeadamente a adequação técnica das designações. Assessoria técnica à introdução de novos artigos de 

consumo clínico; 
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 Comissão de Formulários, Impressos e Envelopes - Análise e proposta sobre a manutenção, alteração ou 

eliminação dos formulários, impressos, envelopes e outros modelos em vigor. 

 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

Considerando a necessidade de fazer face à saída de alguns profissionais que ocorreu nos anos transatos e que nunca 

foram substituídos, houve mais uma vez a necessidade de redefinir os serviços, que originaram constrangimentos próprios, 

que aumentaram a carga de processos pelas restantes gestoras de procedimentos, comprometendo os objectivos iniciais, 

que foram definidos sem contar com a citada reorganização. 

Manteve-se a responsabilidade da UCL na coordenação dos procedimentos necessários ao funcionamento pleno das várias 

áreas que o compõem, assumir a gestão da Farmácia e do Armazém Geral. 

Este esforço redobrado de todos os trabalhadores da unidade, permitiu atingir bons resultados. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

Para além das atividades desenvolvidas e que estavam previstas, desenvolveu ainda esta Unidade à aquisição de 

equipamentos para a abertura de mais 8 salas de saúde oral/dentistas, bem como respetivos procedimentos de aquisição de 

profissionais para os mesmos (dentistas e assistentes dentárias). 

Adquiriu ainda 1 AutoRefratómetro Pediátrico para o projeto do rastreio da visão infantil e um Retinógrafo para o rastreio da 

Renopatia Diabética. 

Promoveu esta Unidade em articulação com a empresa ST+I uma formação em GHAF gratuita para todos os profissionais da 

Instituição que trabalham com a aplicação em causa. 

Realizou diversas visitas de acompanhamento aos Centros de Saúde que para além da ação preventiva (arrumação de 

stocks, validade de stocks) propôs melhorias de gestão de stocks junto do Conselho Diretivo. 

Implementou o Projeto Piloto de Centralização do Armazém e Farmácia no Centro de Saúde de Faro, tendo até à presente 

data verificado, que esta centralização teve um impacto positivo, havendo uma diminuição do número de artigos 

movimentados, bem como do valor. 

Desenvolve todas as atividades/trabalhos solicitados superiormente relativo ao processo de descentralização de 

competências nos Municípios. 

 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Os poucos incumprimentos existentes deveram-se sobretudo à insuficiência orçamental. 
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Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Para além do reforço de recursos humanos e estabilização do mapa de pessoal que é um factor crítico de sucesso, no 

âmbito do aumento das competências técnicas dos profissionais, considera-se relevante viabilizar formação específica para 

técnicos superiores na área da análise e avaliação de propostas em procedimentos de contratação pública: perspectiva 

jurídica e operacional de forma a dar a correta aplicabilidade do recente Código dos Contratos Públicos. 

 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta unidade. 

Quadro 21: Execução do Plano de Atividades 2019 - UCL 

 

 

OOp1: Consolidar a equipa de gestão de inventários e o acompanhamento dos abates e dos desperdícios dos vários armazéns

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Proposta ao CD de nova Equipa de Gestão de Inventários (EGI) e aprovação de 

plano de vistas de acompanhamento aos armazéns centrais e locais 
ND 11 1 10 100% 11 100% Atingiu

OOp2: Apresentação mensal ou trimestral ao CD, sempre que aplicável, informação de abate de bens de consumo dos armazéns centrais A e F, visado pela Equipa de Gestão de Inventários

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Apresentação ao CD das informação de abate, a sua execução física se 

aprovado superiormente validado por membro da EGI
ND 11 1 10 100% 9 135% Superou

OOp3:Elaborar Plano de utilização por viatura, de forma a maximizar a utilização das mesmas, identificando os serviços fixo/regulares e os serviços pontuais através de escala na região ,

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Classificação

3.1
Percentagem de pedidos solicitados e executados, em função da 

disponibilidade da frota
95 95 0 100 100% 100 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Proceder ao registo atempado dos pedidos de viagens internacionais 

em plataforma central
ND 100 0 100 100% 100 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1 Notificação do despacho do Sr. Presidente do CD aos ACeS ND 5 1 6 100% 5 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1 Actualização da lista de material de consumo clínico no GHAF ND 11 1 9 100% 11 100% Atingiu

OOp7:Auditorias e visitas de acompanhamento em armazéns locais (A e F)

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Realização de auditorias e visitas de acompanhamento em armazéns 

locais (A e F)
ND 4 1 5 100% 4 100% Atingiu

Grau de Execução

113%

OOp4: Registar os pedidos de viagens internacionais em plataforma central

OOp5:Gestão dos pedidos especiais de transporteEquipa de Gestão de Inventários

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp6: Proceder à revisão e reorganização da lista de artigos de consumo clínico em função das novas categorias adquiridas em 2017, nomeadamente na saúde oral, medicina dentária e espirometrias

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Unidade de Compras e Logística (UCL)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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2.7 Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património (GIEP) 

Nota introdutória 

No âmbito das competências e tarefas do Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património (GIE) da ARS Algarve, I.P. 

é necessário garantir o seguinte: 

 A eficiente operacionalidade das instalações, equipamentos e bens móveis; 

 O conforto na utilização das instalações, equipamentos e bens móveis; 

 A qualidade e segurança das instalações, equipamentos e bens móveis; 

 A conservação dos edifícios, instalações técnicas, equipamentos e bens móveis; 

 A rentabilização dos investimentos durante a vida útil dos edifícios; 

 A gestão eficiente e eficaz dos bens móveis e imóveis. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

Objetivo 1: Acompanhamento e/ou fiscalização da execução física de empreitadas e de fornecimento de bens e serviços, no 

âmbito das instalações e equipamentos, nas unidades de saúde da ARS Algarve, I.P.: 

O ―Plano de Atividades‖ para 2019 previa a coordenação, planeamento, controlo de tempos e custos, fiscalização e 

coordenação de segurança e saúde da execução de diversas empreitadas de obras de conservação, remodelação, 

beneficiação, alteração e/ou adaptação funcional, propostas para o ―Plano de Investimentos‖ para 2019. Conforme pode ser 

observado no ―Mapa de Investimentos Modernização de Infraestruturas e Equipamentos SNS‖ estavam previstas as 

seguintes empreitadas: 

• Empreitada de Beneficiação do Centro de Saúde de Albufeira; 

• Empreitada de Adaptação Funcional para Gabinetes de Medicina Dentária / Saúde Oral da ARS Algarve, I.P.: 

Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Monchique, Olhão, S.B. Alportel, Silves; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Sagres; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Pêra; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Alcoutim; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Aljezur; 

• Empreitada de Beneficiação e Reforço Estrutural das Fundações da Ala Oeste da Unidade de Desabituação do 

Algarve (UDA). 
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Por razões estratégicas, financeiras, técnicas e/ou de deficiência de recursos, as empreitadas seguintes, não foram 

realizadas em 2019 e transitaram para 2020: 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Sagres; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Pêra; 

• Empreitada de Construção de Pavilhão Pré-Fabricado para Fisioterapia no Centro de Saúde de Lagos; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Alcoutim; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Aljezur. 

Em suma, durante o ano de 2019, foram concretizadas as seguintes empreitadas: 

• Empreitada de Beneficiação do Centro de Saúde de Albufeira; 

• Empreitada de Adaptação Funcional para Gabinetes de Medicina Dentária / Saúde Oral da ARS Algarve, I.P.: 

Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Monchique, Olhão, S.B. Alportel, Silves; 

• Empreitada de Beneficiação das Instalações do Centro de Saúde de Loulé - USF Serra Mar. 

E foram acompanhados 104 procedimentos de empreitadas e fornecimentos de bens ou serviços. 

Assim, foram acompanhados e geridos mais de 65 % dos contratos de empreitadas e fornecimentos de bens e serviços 

incumbidos a esta unidade orgânica, pelo que foi superada a meta proposta, conforme ficheiro excel de contagem constante 

do arquivo do GIE. 

Objetivo 2: Desenvolvimento de procedimentos de concurso, incluindo a elaboração de cadernos de encargos para 

adjudicação de empreitadas e fornecimento de bens e serviços, no âmbito das instalações e equipamentos, nas unidades de 

saúde da ARS Algarve, I.P.: 

Em 2019, foram desenvolvidos procedimentos de concurso para 8 (oito) empreitadas: 

• Empreitada de Beneficiação do Centro de Saúde de Albufeira; 

• Empreitada de Adaptação Funcional para Gabinetes de Medicina Dentária / Saúde Oral da ARS Algarve, I.P.: 

Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Lagoa, Monchique, Olhão, S.B. Alportel, Silves; 

• Empreitada de Beneficiação das Instalações do Centro de Saúde de Loulé - USF Serra Mar; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Sagres; 
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• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Pêra; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Alcoutim; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Aljezur; 

• Empreitada de Construção de Pavilhão Pré-Fabricado para Fisioterapia no Centro de Saúde de Lagos. 

E foram desenvolvidos 38 procedimentos de concurso para empreitadas e fornecimentos de bens ou serviços. 

Foram realizados mais de 70 % dos procedimentos de concurso solicitados a este serviço, incluindo a elaboração de 

cadernos de encargos e projetos de execução de empreitadas, pelo que foi superada a meta proposta, conforme ficheiro 

excel de contagem constante do arquivo do GIE. 

Objetivo 3: Elaboração de programas funcionais, emissão de pareceres e relatórios técnicos, vistorias e estudos ou outros 

documentos técnicos, no âmbito das instalações e equipamentos e património da ARS Algarve, I.P.: 

Foram produzidos mais de 70 % dos documentos solicitados a este serviço, donde foi superada a meta proposta, (257) 

conforme ficheiro excel de contagem constante do arquivo do GIE. 

Objetivo 4: Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário, 

providenciar a manutenção das folhas de cadastro e registos de bens móveis na plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia‖ (GHAF) e a sua atualização: 

a) Folhas de cadastro de bens móveis atualizado nos serviços centrais: Foram atualizadas as folhas de cadastro de 

bens móveis em cerca de 60 % dos edifícios dos serviços centrais, pelo que foi atingida a meta proposta, conforme se pode 

observar nos registos do GHAF e em ficheiro Excel.  

b) Folhas de cadastro de bens móveis atualizado nos serviços da região: Foram atualizadas as folhas de cadastro de 

bens móveis em cerca de 10 % dos edifícios nos serviços da região, pelo que foi atingida a meta proposta, conforme se pode 

observar nos registos do GHAF e em ficheiro Excel.  

c) Visitas técnicas de controlo periódico do inventário físico da ARS Algarve, I.P.: Foram realizadas cerca de 60% das 

visitas técnica para controlo do inventário físico, pelo que foi atingida a meta proposta; 

Objetivo 5: Registo de bens móveis na plataforma eletrónica ―Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia‖ (GHAF) e a sua 

atualização. 

Em 2019, no que se refere aos registos de novos bens móveis no programa do imobilizado GHAF, face à totalidade de bens 

de investimento adquiridos, foram realizados 1050 registos. Assim, foram registados mais de 75% de registos de novos bens 

móveis, tendo sido superada a meta proposta, conforme se pode observar nos registos do GHAF e em ficheiro excel.  
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Objetivo 6: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário destes 

bens e registo de novos bens móveis no programa imobilizado GHAF e atualização de transferências. 

Durante o ano de 2017, foi concluída a regularização do inventário de todos os bens imóveis no módulo do imobilizado da 

aplicação informática Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), em conformidade com a contabilidade. Em 2019, 

foram atualizadas todas as alterações observadas nos imóveis (14 registos). Assim, mantiveram-se regularizados no GHAF 

mais de 75 % dos bens imóveis, pelo que foi superada a meta proposta com sucesso, conforme se pode observar nos 

registos do GHAF.  

Objetivo 7: Acompanhamento do período de garantia das empreitadas incluindo as vistorias e liberação de cauções. 

Em 2019, foram realizadas vistorias e propostas liberações de cauções, num total de duas empreitadas, face ao total de 

empreitadas com viabilidade de liberação. 

Assim, foram realizadas vistorias e liberação de cauções em menos de 75 % das empreitadas, pelo que não foi cumprida a 

meta proposta. 

Objetivo 8: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário destes 

bens, designadamente, manter atualizada a plataforma eletrónica do ―Sistema de Inventário dos Imóveis do Estado‖ (SIIE), 

através da realização de uma revisão e atualização anual. 

Em 2019, foi elaborada a informação interna n.º 199/2019 de 23/12/2019, a qual submeteu à consideração superior a 

atualização de dados dos registos de imóveis na plataforma eletrónica SIIE, considerando-se que a plataforma eletrónica se 

encontra atualizada em mais de 80 % dos campos. 

Assim, os registos dos dados dos bens imóveis no SIIE, encontram-se atualizados em mais de 75 %, pelo que foi superada a 

meta proposta. 

Objetivo 9: Acompanhamento do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na 

Administração Pública (ECO.AP) para a região do Algarve: 

a) Reportes trimestrais a enviar num prazo de 45 dias após o término do trimestre: Foram enviados todos os reportes 

no prazo estipulado (100%), pelo que foi superada a meta proposta; 

b) Submissão de dados relativos a resíduos para validação dos GLEC: Foram submetidos na plataforma da APA todos 

os dados de resíduos (100%), pelo que foi superada a meta proposta; 

Objetivo 10: Elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) das unidades de saúde e implementação do preconizado nos 

normativos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE): 

Para este objetivo, em vez de terem sido efetuadas Medidas de Autoproteção para Extensões de Saúde (de pequena 

dimensão), foram efetuadas tarefas importantes para os edifícios de maior dimensão e classe de risco superior, para os 

quais foram produzidas Plantas de Emergência atualizadas e estudos para implementação de Redes de Incendio Armadas. 
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Foi efetuada a gestão do contrato de manutenção de equipamentos de 1ª e 2ª intervenção de segurança contra incêndio dos 

edifícios da ARS Algarve, I.P. 

Assim, considera-se que este objetivo foi bastante alterado não sendo possível ser cumprida a meta inicialmente proposta. 

Objetivo 11: Garantir o funcionamento das instalações e equipamentos de comunicações móveis e fixas da ARS Algarve, na 

sua vertente de infraestruturas e hardware: 

Em 2019, a gestão dos contratos de comunicações móveis e fixas com a portabilidade nas comunicações fixas foi realizada 

em 86 locais, onde se inclui a reparação de equipamentos e programação de centrais telefónicas (Sede ARS Algarve, C.S. 

Faro, C.S. Albufeira, C.S. Vila Real Santo António, Ext Altura, C.S. Portimão, Ext Mexilhoeira, Ext. Almancil, C.S. Loulé, C.S. 

São Brás Alportel), de forma a colocar os serviços funcionais. 

Assim, foi garantido o funcionamento das instalações e equipamentos de comunicações móveis e fixas, através da reparação 

de equipamentos em mais de 75 % das solicitações recebidas, pelo que foi superada a meta proposta. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

Seguidamente, listam-se outras tarefas atribuídas que foram realizadas e/ou acompanhadas ao longo do ano de 2019, a 

maioria no seguimento de anos anteriores e com continuidade para o ano de 2019: 

Geral: 

• Gestão, manutenção e atualização das bases de dados de instalações e equipamentos e património: Plantas de 

Arquitetura CAD do Parque Imobiliário da ARS Algarve, Mapa Anual de Empreitadas (Excel), Mapa de Segurança Contra 

Riscos de Incêndio em Edifícios (Excel), Mapa de Consumos de Água e Energia (Excel), Mapa do Património Imobiliário 

(Excel), Mapa de Cadastro e Inventário de Bens Móveis (Excel), Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), 

Plataforma Eletrónica ―Sistema de Inventariação dos Imóveis do Estado‖ (SIIE). 

Instalações e Equipamentos: 

• Emissão de pareceres e relatórios técnicos na área das instalações e equipamentos; 

• Elaboração de estudos funcionais e prévios para obras de conservação, remodelação, beneficiação, alteração e/ou 

adaptação; 

• Análise e revisão de estudos e projetos; 

• Acompanhamento do período de garantia de empreitadas (após receção provisória), incluindo vistorias e liberação 

de cauções; 

• Elaboração de propostas de ações preventivas e corretivas na manutenção e conservação de unidades de saúde; 
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• Gestão e implementação do ―Plano do Baixo Carbono‖ (PEBC) e do ―Programa de Eficiência Energética da 

Administração Pública‖ (ECO.AP), nas unidades de saúde da região; 

• Atualização constante das Medidas de Autoproteção (MAP) das unidades de saúde, nos termos do ―Regulamento 

Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios‖; 

• Gestão do contrato, monitorização e manutenção de equipamentos telefónicos fixos; 

• Gestão do contrato, monitorização e manutenção de equipamentos telefónicos móveis; 

• Gestão do contrato, monitorização e fornecimento de energia elétrica; 

• Gestão, monitorização e acompanhamento da ―Prestação de Serviços Combinados de Vigilância e Segurança 

Humana e de Ligação a Central de Receção e Monitorização de Alarmes‖ dos edifícios da ARS Algarve; 

• Gestão do contrato, monitorização e operacionalização de equipamento de digitalização, impressão e cópia da ARS 

Algarve, I.P.; 

• Colaboração com o DGAG nos processos de candidaturas financeiras; 

• Colaboração com a UCL no levantamento de agregação de necessidades para procedimentos de aquisição 

centralizada; 

• Colaboração nos Protocolos / Acordos de Colaboração com outras instituições, no âmbito das instalações e 

equipamentos (SUB, LRSP, Unidades de Cuidados Continuados, etc.). 

Património: 

• Emissão de pareceres e relatórios técnicos na área do património; 

• Continuação da implementação do ―Programa de Racionalização da Ocupação dos Espaços‖ (PROE) relativo aos 

imóveis ocupados pela ARS Algarve, I.P., em particular, promovendo a libertação de instalações arrendadas ou cedidas e 

respetiva devolução aos Senhorios; 

• Gestão do parque imobiliário da ARS Algarve, I.P. (património próprio, cedido por terceiros, cedido a terceiros, 

arrendado); 

• Gestão do cadastro e inventários de bens imóveis, incluindo organizar e manter atualizado no GHAF; 

• Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., incluindo organizar e manter atualizado o cadastro e inventário, 

providenciar a manutenção e atualização das folhas de cadastro e registos de bens móveis no GHAF; 

• Regularização e reconciliação do inventário de bens móveis no GHAF, em conformidade com a contabilidade; 
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• Continuação das tarefas de regularização jurídica do património imobiliário privativo da ARS Algarve, I.P., 

condicionada à colaboração de entidades externas (Municípios, DGTF, SG, Conservatórias, AT, etc.), à disponibilidade para 

afetação de recursos humanos e a apoio da área jurídica; 

• Colaboração na elaboração do ―Plano de Investimentos da ARS Algarve, I.P. e dos ACES‖ de 2019. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

Por razões estratégicas, financeiras, técnicas, externas e/ou de deficiência de recursos, houve empreitadas que não foram 

realizadas em 2019, conforme previsto no ―Plano de Investimentos de 2019‖ e que transitaram para 2020, tendo sido as 

seguintes: 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Sagres; 

• Empreitada de Beneficiação e Adaptação Funcional da Extensão de Saúde de Pêra; 

• Empreitada de Construção de Pavilhão Pré-Fabricado para Fisioterapia no Centro de Saúde de Lagos; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Alcoutim; 

• Empreitada de Remoção de Cobertura em Telhas de Fibrocimento e Beneficiação Exterior no Centro de Saúde de 

Aljezur. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

A melhoria do desempenho poderá passar pela reorganização e implementação de fluxos de procedimentos de ligação das 

tarefas do GIE com os outros Departamentos / Unidades da ARS Algarve, I.P. ou com os ACES, através de melhorias na 

definição de estratégias e de planeamento, em vez das comuns solicitações avulsas. 

O incremento de recursos humanos em diferentes valências deverá ser equacionado de forma a ser viável afetar as pessoas 

mais qualificadas para o desempenho de determinada tarefa, a essa mesma tarefa. Deste modo, considera-se proveitosa a 

criação de uma Unidade Operacional de Manutenções (UOM) a qual deveria ser estrategicamente dividida pelos três ACES. 

Esta Unidade poderia dar resposta imediata a pequenas reparações e manutenções, assegurando deste modo o 

prolongamento da vida útil das instalações e equipamentos. 

Por outro lado, torna-se necessário o fornecimento de software técnico para o acompanhamento das empreitadas e obras de 

beneficiação das unidades de saúde. 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta unidade. 
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Quadro 22: Execução do Plano de Atividades 2019 - GIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Percentagem do número de empreitadas e fornecimentos concluídos: 

vistorias para receções provisórias / conclusões e/ou número de receções 

provisórias / conclusões + ½ n.º execuções físicas > 50 % (Autos)

65 65 5% 100% 100% 70% 125% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 Percentagem do número de procedimentos concluidos 70 70% 5% 100% 100% 75 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 Percentagem do número de documentos produzidos 70 70% 5% 100% 100% 75 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Percentagem  do número de edifícios com folhas de cadastro de bens 

móveis atualizado, nos serviços centrais.
60% 60% 10% 65% 42% 60% 100% Atingiu

4.2
Percentagem  do número de edifícios com folhas de cadastro de bens 

móveis atualizado, nos serviços da região.
10% 10% 5% 5% 8% 10% 100% Atingiu

4.3
Visitas técnicas no controlo periódico do inventário físico da ARS 

Algarve, I.P.
60% 60% 10% 65% 50% 60% 100% Atingiu

OOp5: Registo de bens móveis na plataforma eletrónica “Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia” (GHAF) e a sua atualização;

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Percentagem de bens registados face aos bens de investimento 

adquiridos.
nd 75% 5% 100% 100% 85% 110% Superou

INDICADORES

OOp1:  Gestão de contratos e/ou fiscalização da execução física de empreitadas e de fornecimento de bens e serviços, no âmbito das instalações e equipamentos, nas unidades de saúde da ARS 

Algarve, I.P..nas unidades de saúde da ARS Algarve, I.P.

OOp2: Elaboração de cadernos de encargos e especificações técnicas para adjudicação de empreitadas e fornecimento de bens e serviços, no âmbito das instalações e equipamentos e património, nas 

unidades de saúde da ARS Algarve, I.P..

OOp3:Elaboração de programas funcionais, emissão de pareceres e relatórios técnicos, vistorias, estudos, mapas ou outros documentos técnicos, no âmbito das instalações e equipamentos e 

património da ARS Algarve.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  -  Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património (GIEP)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp4:  Gestão dos bens móveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário, providenciar a manutenção das folhas de cadastro e registos de bens móveis na 

plataforma eletrónica “Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia” (GHAF) e a sua atualização
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2.8 Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) 

Nota introdutória 

O Serviço de Saúde Ocupacional está sob a dependência direta da Unidade de Gestão de Recursos Humanos da 

Administração Regional de Saúde do Algarve IP., por deliberação do Conselho Diretivo da ARS Algarve, IP que consta na 

Circular Interna Normativa nº21/2015 de 17.12.2015. 

OOp6: Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário destes bens e registo de novos bens imóveis no programa imobilizado GHAF e atualização de transferências;

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Percentagem  de registo de bens de investimento no módulo de 

imobilizado do GHAF e atualização de transferências
70 75% 5% 100% 100% 85% 110% Superou

OOp7: Acompanhamento do período de garantia das empreitadas incluindo as vistorias e liberação de cauções;

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Percentagem de propostas de liberação de cauções face ao total de 

empreitadas com viabilidade de liberação
nd 75% 5% 100% 100% 10% 14% Não atingiu

OOp8:  Gestão dos bens imóveis afetos à ARS Algarve, I.P., organizar e manter atualizado o cadastro e inventário destes bens, designadamente, manter atualizada a plataforma eletrónica do “Sistema de Inventário dos Imóveis do Estado” (SIIE), através da realização de uma revisão e atualização anual

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1
Percentagem  de registo de bens imóveis  no SIIE e realização da 

revisão
70 75% 5% 100% 100% 80% 100% Atingiu

OOp9: Acompanhamento do Plano Estratégico do Baixo Carbono  (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na Admin. Pública (ECO.AP) para a região do 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1
Percentagem de envio de reports trimestrais dentro do prazo (45 dias 

após o término do trimestre)
75% 5% 100% 50% 100% 125% Superou

9.2
Percentagem de submissão de dados relativos a resíduos, para 

validação dos GLEC
75% 5% 100% 50% 100% 125% Superou

OOp10: Elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP) das unidades de saúde e implementação do preconizado nos normativos de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1
Percentagem de MAP implementadas  face à totalidade de edificios a 

implementar
nd 75% 5% 100% 100% 0% 0% Não atingiu

OOp11: Garantir o funcionamento das instalações e equipamentos de comunicações móveis e fixas da ARS Algarve, na sua vertente de infraestruturas e hardware.

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1
Percentagem de equipamentos reparados face às solicitações 

recebidas
nd 75% 5% 100% 100% 80% 100% Atingiu

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  -  Gabinete de Instalações e Equipamentos e Património (GIEP)

Grau de Execução

105%

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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À diversidade de profissionais existentes nos estabelecimentos de saúde, (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, gestores), 

decorre um conjunto de atividades a que é inerente uma multiplicidade de fatores de risco profissionais. 

Este conjunto de profissionais, constitui um grupo profissional muito peculiar, a quem deve ser conferida especial atenção e 

prioridade, atendendo à complexidade e particularidade dos contextos de trabalho. A formação e prática profissional dos 

trabalhadores da saúde direcionada na prestação de cuidados de saúde, podem justificar a pouca atenção que estes 

profissionais dedicam aos riscos a que estão expostos e à sua prevenção. 

A área de Saúde Ocupacional nos Serviços de Saúde, tem o intuito de oferecer aos trabalhadores que prestam assistência 

em saúde, cuidados exequíveis para que estes não sofram repercussões de saúde, nomeadamente, na capacidade funcional 

e esperança de vida decorrentes da sua atividade profissional. Deste modo, pretende promover o mais elevado grau de bem-

estar físico, mental e social dos trabalhadores que exercem as suas funções na ARS Algarve. 

As Atividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho encontram-se preconizadas na Lei nº.35/2014 de 20 de junho- Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas e na Lei nº. 3/2014 de 28 de janeiro, que procede à alteração ao regime jurídico da 

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, aprovado pela Lei nº.102/2009 de 10 de setembro. 

Objetivos: 

• Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação aos funcionários da ARS Algarve; 

• Promover a aplicação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo aos funcionários da ARS Algarve; 

• Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e promoção de ambientes de trabalho saudáveis; 

• Efetuar avaliações de risco dos postos de trabalho na ARS Algarve; 

• Caracterizar os acidentes em serviço e/ou doenças profissionais ocorridos na ARS Algarve; 

• Divulgar informação sobre a Saúde Ocupacional aos funcionários da ARS Algarve. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

Relativamente às atividades inerentes à aplicação do Programa Nacional de Vacinação e Programa Nacional de Eliminação 

do Sarampo aos funcionários da Administração Regional de Saúde do Algarve, o Serviço de Saúde Ocupacional procedeu 

ao cálculo anual das taxas de cobertura relativas à vacina contra o Tétano, Hepatite B, Sarampo e Gripe sazonal. 

Dinamizamos e promovemos a atualização do registo e estado vacinal dos funcionários, em articulação com as equipas dos 

três ACES e Serviços Centrais, Unidades de Saúde Pública, Diretores Executivos e Conselhos Clínicos e com os próprios 

funcionários. A operacionalização nos Agrupamentos dos Centros de Saúde, depende da realidade funcional de cada 

Unidade de Saúde do respetivo ACES, pelo que o Serviço de Saúde Ocupacional, poderá sugerir estratégias de atuação, 

mas está para além da área decisional da Equipa do SSO. Ao longo do ano, foram facultadas as bases de dados às equipas 

dos ACES e DICAD, com a sinalização dos funcionários com vacinas para regularizar e entramos igualmente em contato 

com os funcionários via e-mail ou via telefone. 
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Para o cálculo das taxas de cobertura, foi efetuada a consulta individual dos dados inerentes à vacinação no programa do E-

Vacinas ou informação cedida pelos próprios funcionários. Essa informação é transcrita para base de dados regional da 

vacinação manualmente, de onde são retirados os dados para proceder ao respetivo cálculo. 

Procedemos ao cálculo da taxa de cobertura da vacina contra o Tétano dos funcionários da ARS Algarve e houve um 

incremento em 1% em relação ao ano passado, ficando com uma taxa de cobertura de 94%. A taxa atingida no ano de 2019 

não superou a meta estipulada no indicador, mas com a tolerância estipulada de 2%, consideramos que o indicador foi 

concretizado (IND 1). 

Relativamente à taxa de cobertura da vacina contra a Hepatite B, houve um incremento de 5,1% relativamente ao ano 

anterior, ficando com uma taxa de cobertura vacinal de 80,8%. A taxa atingida para além de ter superado a meta 

estabelecida, superou o valor crítico, pelo que o indicador foi concretizado com sucesso (IND 2). 

No âmbito do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo, foi efetuada a taxa de cobertura vacinal dos profissionais de 

saúde relativamente ao Sarampo dos três ACES, que foi respetivamente 90,1%. Relativamente ao ano passado houve um 

incremento de 2%, deste modo o indicador proposto foi concretizado (IND 3). 

Para se proceder à vacinação com a vacina contra a Gripe Sazonal, os funcionários foram informados por oficio das 

diretrizes anuais, como poderiam ser vacinados nos locais e foi redigida a declaração de recusa, conforme as orientações da 

DGS. Os ACES têm autonomia para proceder à requisição e à vacinação concretamente dita. 

Serviço de Saúde Ocupacional foi responsável, pela vacinação dos funcionários da vacina contra a gripe Sazonal 2019/2020 

dos funcionários dos Serviços Centrais (Serviços Centrais-sede e DICAD) conferindo uma taxa de cobertura de 29,7%. Esta 

taxa de cobertura decresceu em 7,7% relativamente ao ano passado, desde modo, o indicador proposto não foi concretizado 

(IND 5). Foram vacinados os profissionais dos Serviços Centrais dos Serviços Centrais e DICAD que estavam interessados 

em se vacinarem, mediante marcação prévia. O indicador proposto para o efeito foi concretizado (IND 6). 

Relativamente aos Agrupamentos de Centros de Saúde, a taxa de cobertura relativamente à vacina contra a Gripe Sazonal 

2019/2020 não foi calculado devido à epidemia do COVID, portanto consideramos o indicador proposto não concretizado 

(IND 4). 

Durante a época gripal, foram feitas várias divulgações e sensibilizações em colaboração com o Departamento de Saúde 

Pública e Planeamento, de informação enviada pela Direção-Geral da Saúde às equipas de saúde da ARS Algarve e não 

houveram quebras no fornecimento de vacinas, pelo que tiveram sempre disponíveis para os profissionais se poderem 

vacinar. 

A enfermeira da SSO por oficio e informações internas comunicou orientações em vigor, enviou base de dados dos 

funcionários com estado de imunização respetivo, fez a verificação constante da atualização vacinal relativamente a todas as 

vacinas e divulgou as taxas de cobertura respetivas, aos Delegados de Saúde Públicas dos ACES e dirigente do DICAD. O 

indicador proposto foi concretizado e superou o valor critico (IND 7). 
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Durante o ano de 2019, foram notificadas e qualificadas 61 participações, das quais 50 foram acidentes de trabalho, 10 foram 

incidentes e 1 acontecimentos perigosos, que ocorreram aos funcionários da Administração Regional de Saúde do Algarve. 

Os dados que constam nas participações e boletim de acompanhamento são inseridos na Base de Dados Regional 

construída para o efeito. No ano de 2019, foram reabertos dois acidentes de trabalho referentes a anos anteriores. 

A categoria profissional de enfermagem foi a que maior contributo deu nas participações de 2019, como em anos anteriores. 

As ações que conduziram ao acidente, que mais se evidenciaram foram, as quedas dos funcionários, esforços excessivos 

e/ou movimentos inadequados e agressão verbal. Será de salientar, que estas ações, também deram um grande contributo 

em anos anteriores para as participações notificados. 

Técnica Superior de Higiene e Segurança o Trabalho efetuou as análises das causas dos acidentes de 

trabalho/incidentes/acontecimentos perigosos e efetuou respetivo relatório com ações corretivas, que foi divulgado ao 

superior hierárquico para tomar as devidas diligências. As principais causas das participações foram o piso 

acidentado/inadequado, outros causas e incumprimento boas práticas de terceiros. Foram definidas um total de 54 ações 

corretivas para eliminar/reduzir as causas dos acidentes de trabalho, incidentes e acontecimentos perigosos. Foi efetuado o 

follow-up dos acidentes de trabalho e foram dadas as orientações adequadas, para a minimização da exposição. 

Para proceder à análise de causas a TSHT, em algumas situações de acidente, deslocou-se ao local da ocorrência e esteve 

com os profissionais sinistrados e em outros casos, para a recolha de dados, o profissional foi contatado via telefone. As 

causas de todas as participações notificadas e qualificadas foram analisadas, pelo que, a meta estabelecida e o valor crítico 

estabelecido para o indicador foi concretizado com sucesso (IND 12). 

Foi elaborado o relatório anual dos acidentes de trabalho/incidentes/acontecimentos perigosos referentes a 2018, de forma a 

caracterizá-los e melhor compreender este fenómeno e foi divulgado ao superior hierárquico por informação interna. 

Recebemos orientações do Conselho Diretivo para fazer relatórios distintos para cada um dos ACES e foram efetuados e 

divulgados aos Diretores Executivos pelo Conselho Diretivo. Os indicadores propostos para o efeito foram concretizados 

(IND 8, IND 9 e IND 10). 

Neste mesmo relatório foram igualmente calculados os índices de sinistralidade anuais, mais concretamente as taxas de 

gravidade e incidência, segundo a Lei nº.3/2014 de 28 de janeiro e os dados foram comparados com os anos anteriores. O 

indicador proposto para o efeito foi concretizado (IND 13). 

Os balanços sociais referentes aos acidentes de trabalho e doenças profissionais do ano anterior, foram devidamente 

preenchidos quando solicitados pela Unidade de Gestão de Recursos Humanos. O indicador proposto foi concretizado (IND 

11). 

Como em anos anteriores, a equipa foi muito solicitada para o aconselhamento individual acerca do modo como se 

desencadeia o processo de doença profissional e acidentes de trabalho, devido à maior divulgação de informação que temos 

efetuado nos últimos anos aos profissionais. 
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Relativamente à divulgação da informação na área especifica de saúde ocupacional, de modo a dar resposta as 

necessidades expressas pelos funcionários devido às situações que tem surgido aquando da ocorrência de acidentes de 

trabalho e processos de doenças profissionais, devido à subnotificação dos acidentes de trabalho/incidentes/acontecimentos 

perigosos e para dar cumprimento aos objetivos específicos do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, foram ministradas 

quatro sessões informativas acerca da participação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, na Unidade Funcional 

em Silves, Portimão, na USF Ria Formosa em Faro e na Unidade de Desabituação do Algarve. Foram contemplados 85 

funcionários de todas as categorias profissionais. Foram efetuadas mais sessões, do que as previstas no plano, o indicador 

proposto foi concretizado com sucesso (IND 14). 

Como em anos anteriores, foi efetuada atualização da informação que se encontra no site da ARS Algarve, na página relativa 

à Saúde Ocupacional Interna, nomeadamente acerca dos acidentes de trabalho, doença profissionais e respetivo 

enquadramento legal. Solicitámos, à Assessoria de Imprensa e Comunicação, a colaboração para a substituição dos 

documentos que estavam disponíveis online, por uma vez. Consideramos que o indicador estabelecido foi cumprido (IND 

15). 

Na área da promoção da saúde dos funcionários e promoção de ambientes saudáveis, foram efetuadas duas sessões 

informativas para sensibilizar e prevenir acerca das Lesões Músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho – posto de 

trabalho sentado com equipamento dotado de visor, na Unidade Funcional de Silves e USF Ria Formosa. Foram 

contemplados 46 profissionais de todas as categorias profissionais. O indicador proposto para o efeito, foi concretizado com 

sucesso (IND16). 

Foi realizado um folheto acerca do posto de trabalho sentado com computador, intitulado ―Prevenção das lesões músculo-

esqueléticas relacionados com o trabalho – posto de trabalho sentado com equipamentos dotados de visor‖, para a 

prevenção das lesões músculo-esqueléticas neste posto de trabalho específico, através da capacitação dos funcionários. Foi 

enviado ao Superior Hierárquico a 11/12/2019. O indicador proposto para o efeito foi concretizado (IND 17). 

No âmbito das atividades de higiene e segurança no trabalho foram efetuados dois procedimentos o PSSO – 004 – Avaliação 

de Riscos –versão 1 e o PSSO – 006 – Boas práticas no manuseamento de toners - versão 1 e foram entregues ao Superior 

Hierárquico para validação. No procedimento sobre a avaliação de riscos efetuados nos postos de trabalho da ARS Algarve é 

exposto a metodologia adotada na avaliação de riscos, assim como, matriz de identificação de perigos, riscos e 

determinação do nível de intervenção no planeamento e plano de ação com as ações corretivas e preventivas e prazos de 

implementação. Este procedimento foi aprovado a 31.07.2019 pelo Conselho Diretivo. 

O procedimento interno acerca das boas práticas no manuseamento do toners, tem como objetivo a minimização dos riscos 

químicos a que os funcionários estão expostos nos seus postos de trabalho, aquando a mudança dos toners das 

impressoras. Este procedimento já foi aprovado pelo Conselho Diretivo na ATA nº.02 de 16/01/2020. O indicador proposto 

para o efeito foi concretizado com sucesso (IND 18). 

Por de entre as atividades, a desenvolver nas atividades no âmbito de higiene e segurança no trabalho, tinha-se 

contemplado a ministração de formação acerca do uso de equipamento de proteção individual no local de trabalho, aos 
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funcionários da farmácia acerca do EPI relativos ao frio que foram adquiridos no ano anterior, mas a mesma não foi 

ministrada por falta de recursos, pois a técnica de higiene e segurança no trabalho teve que iniciar avaliações de riscos num 

centro de saúde por questões de força maior e por ordem do conselho diretivo. Deste modo, o indicador proposto para o 

efeito não foi concretizado (IND 19). 

Foi iniciada a avaliação de riscos no centro de saúde de Silves, conforme artigo 98º da lei nº102/2009 de 10 de setembro, 

transposto para o artigo 73º da Lei nº3/2014 de 28 de janeiro, relativa às atividades principais do serviço de segurança e de 

saúde no trabalho e de acordo com a alínea b)- proceder a avaliação de riscos elaborando os respetivos relatórios. Esta 

avaliação foi efetuada neste centro de saúde de Silves, devido a solicitação efetuada pelo ACT acerca da mesma avaliação 

de riscos. A técnica superior de higiene e segurança no trabalho realizou até ao dia 10 de outubro de 2019, cinco relatórios 

que resultaram das avaliações de riscos das seguintes unidades funcionais são elas, UCC Rio Arade, Serviço de Radiologia, 

URAP- Gabinete de Psicologia e Gabinete de Saúde Oral e na USP – Gabinete de Saúde Ambiental e iniciou a avaliação na 

UCSP de Silves, que neste momento se encontra a ser concluído. Nestas unidades foram analisados 31 postos de trabalho 

em áreas distintas. 

As avaliações de risco foram enviadas para o superior hierárquico e validadas pelo conselho diretivo da ARS Algarve e foram 

enviadas pelo superior hierárquico, já validadas para o diretor executivo do ACES Barlavento, para implementar as medidas 

preconizadas para nos respetivos postos de trabalho, para cumprimento da legislação em vigor e promover a proteção e 

promoção de locais de trabalho com condições de saúde e segurança para os profissionais que desenvolvem as funções 

neste centro de saúde, mediante os riscos a que estão expostos. Os indicadores propostos para o efeito foram concretizados 

com sucesso (IND 20, IND21, IND 22). 

Entre as atividades não planeadas, encontramos o reportar das situações comunicadas pelos funcionários de falta de 

condições de trabalho e situações irregulares sobre acidentes de trabalho ao Superior Hierárquico, para tomar as devidas 

diligências com o Conselho Diretivo. 

Foi reformulado pela equipa o folheto de acolhimento ao Serviço de Saúde Ocupacional da ARS Algarve, para dar a 

conhecer aos novos funcionários da ARS Algarve, o modo de funcionamento do serviço, objetivos, conceitos associados à 

higiene, segurança e saúde no trabalho, regime jurídico associado e localização/contato do serviço e foi enviado ao Superior 

Hierárquico. 

Foi integrada no posto de trabalho administrativo outra Técnica Superior sem conhecimento e experiência nesta área 

especifica da saúde ocupacional. 

 

Trabalhos Realizados, Apresentados, Distinguidos 

Não foram realizados trabalhos durante este ano. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 
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O serviço de saúde ocupacional, apresenta uma equipa reduzida e não consegue prever as solicitações, sejam elas por 

entidades externas ou internamente, portanto qualquer intercorrência que surja ou maior número de solicitações por parte de 

funcionários, irá afetar todas as atividades planeadas. 

A ministração da formação acerca do uso de equipamento de proteção individual no local de trabalho, não foi ministrada 

devido ao fato da necessidade de fazer Avaliação de Riscos ao Centro de Saúde de Silves, no menor tempo possível devido 

à solicitação efetuada pelo ACT e Conselho Diretivo. 

O facto do serviço de saúde ocupacional, não ser informado das admissões de novos funcionários e saídas, afeta 

grandemente as taxas de cobertura, na medida em que existe a ausência de registo das vacinas do mesmo e o aumento do 

número de funcionários. Quando se tem conhecimento da existência do funcionário, não nos é facultado de imediato o 

registo vacinal por parte do mesmo. 

A taxa de cobertura da vacinação contra a gripe sazonal, relativamente aos serviços centrais decresceu muito devido ao fato 

de ter se mudado de estratégia de verificação de quem estava interessado em fazer a vacina, devido à proteção de dados, 

deste modo, foi dado conhecimento da disponibilidade da vacina e o próprio funcionário entraria em contato com o Serviço 

de Saúde Ocupacional. 

As taxas de cobertura vacinal relativamente à gripe sazonal nos ACES, não foi calculada por ter surgido a pandemia do 

COVID 19 e as equipas não estarem disponíveis para enviar os dados da vacinação, para procedermos à calculo da taxa de 

cobertura dos três ACES. 

Relativamente às participações de acidentes/incidentes e acontecimentos perigosos, surgiram muitas intercorrências, pelo 

fato de chegarem a este serviço sem estarem qualificadas ou mesmo a qualificação chegar passado dois ou três meses, o 

que dificultou muito o follow-up dos mesmos e o tomar das devidas diligências de proteção e prevenção de futuros acidentes, 

para além, do aconselhamento individual que deverá ser feito. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

As medidas para um reforço positivo no desempenho e concretização dos objetivos propostos para 2020 passam 

principalmente por ações de sensibilização e divulgação da informação junto dos profissionais da ARS Algarve sobre 

vacinação, acidentes de trabalho, doenças profissionais e riscos profissionais. 

Promover maior articulação junto dos dirigentes/coordenadores dos diversos serviços, nas áreas acima mencionadas, 

nomeadamente para a criação de canais de comunicação eficientes para a chegada em tempo útil da informação necessária 

a este serviço. 

Realização de reuniões periódicas com o Superior Hierárquico, de forma, a discutir e delinear estratégias para os assuntos 

pendentes relacionados com as atividades desenvolvidas pela equipa. 

Grau de execução  
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O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste serviço. 

Quadro 23: Execução do Plano de Atividades 2019 - SSO 

 

 

OOp1: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação aos funcionários ARS Algarve

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Taxa de cobertura da Td de todos os profissionais da ARS Algarve 93% 96% 2% 99% 14% 94% 100% Atingiu

1.2.
Taxa de cobertura da VHB dos profissionais da ARS Algarve 

(excluindo profissionais com tarefas administrativas)
76% 78% 1% 80% 14% 81% 135% Superou

1.3
Taxa de  cobertura vacinal  relativamente ao Sarampo dos 

profissionais que fazem atendimento  a doentes nos ACES
88% 90% 1% 92% 14% 90% 135% Superou

1.4
Taxa de cobertura da vacinação contra a gripe sazonal dos 

profissionais de saude dos ACES
35% 35% 1% 37% 15% 0% 0% Não atingiu

1.5
Taxa de cobertura da vacinação contra a gripe sazonal dos 

profissionais de saude dos Serviços Centrais
37% 38% 1% 40% 15% 30% 79% Não atingiu

1.6
Vacinar os profissionais dos Serviços Centrais que desejarem a 

Vacina da Gripe Sazonal 
98% 99% 1% 100% 14% 99% 100% Atingiu

1.7
Divulgar as taxas de cobertura vacinal, para melhorar a adesão à 

mesma (mês )
10 10 1 8 14% 2 135% Superou

OOp2:  Caracterizar os Acidentes de Trabalho e/ou Doenças Profissionais ocorridos na ARS Algarve

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Elaborar relatório anual dos acidentes de trabalho ocorridos na 

ARS Algarve, referente a ano anterior
6 6 1 4 16% 6 100% Atingiu

2.2
Divulgar relatório dos acidentes de trabalho, referente a ano 

anterior (superior hierarquico)
3 3 0 3 14% 3 125% Superou

2.3
Introduzir dados referentes aos Acidentes e Doenças 

Profissionais em plataforma on-line da ACSS
6 6 0 0 10% 6 100% Atingiu

2.4
Preencher balanços sociais referentes aos Acidentes de Trabalho 

e Doenças Profissionais
100% 100% 0% 100% 20% 100% 125% Superou

2.5

Analisar as causas dos acidentes de trabalho e respetivo 

relatório, de acordo com DL 102/2009, de 10 de setembro, art.98, 

alínea s)

100% 100% 20% 100% 14% 100% 100% Atingiu

2.6

Calcular os indicadores de gravidade e  incidência dos acidentes 

de trabalho, referentes ao ano anterior (anual) (DL 102/2009, de 

setembro, art.98, alínea t) 

100% 100% 0% 100% 16% 100% 125% Superou

2.7

Realizar sessões informativas acerca dos Acidentes de Trabalho e 

Doenças Profissionais  (DL 102/2009, de 10 de setembro, art.97, 

alinea c))

3 3 1 6 10% 4 100% Atingiu

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Serviço de Saúde Ocupacional (SSO)

INDICADORES

INDICADORES
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2.9 Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) 

Nota introdutória 

A Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve, como serviço diretamente dependente do Conselho Diretivo, é 

responsável pela gestão do processo de comunicação interno e externo da instituição, abrange as áreas de assessoria de 

imprensa, jornalismo institucional e design. 

 

No âmbito destas atribuições, os elementos deste serviço de assessoria têm como principais objetivos operacionais a 

desenvolver ao longo do ano: 

• Reforçar os mecanismos de comunicação com os cidadãos, de modo a assegurar informação relevante, atualizada 

e acessível sobre a organização dos serviços e a oferta de cuidados de saúde na região do Algarve; 

• Implementar uma política de comunicação efetiva com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), o Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve e outras instituições, sob a orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve; 

OOp3: Atualizar da informação da página da internet referente à saúde ocupacional da ARS Algarve (%)

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
Atualizar da informação da página da internet referente à saúde 

ocupacional da ARS Algarve (%)
2 1 0 2 100% 1 100% Atingiu

OOp4: Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e promoção de ambientes de trabalho saudáveis

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
Ministrar ações formativas para sensibilizar e prevenir lesões 

musculo-esqueléticas relacionadas com o Trabalho 
0 2 1 4 100% 2 100% Atingiu

4.2
Elaborar folheto relacionado com posto de trabalho sentado com 

computador
0 1 0 1 100% 1 125% Superou

OOp5:Desenvolver atividades no âmbito de Higiene e Segurança no Trabalho

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Elaborar procedimentos internos do serviço de saúde 

ocupacional necessários decorrentes das avaliações de risco
2 2 1 4 20% 2 100% Atingiu

5.2 Ministrar formação sobre o uso de EPI no local de trabalho 0 1 0 1 20% 0 0% Não atingiu

5.3
Efectuar avaliações de risco por posto de trabalho (DL 102/2009, 

de 10 de setembro, art. 98, alínea b))
0 25 10 40 20% 31 100% Atingiu

5.4
Elaborar relatório de cada avaliação de risco por posto de 

trabalho/unidade
0 4 2 5 20% 5 100% Atingiu

5.5 Divulgar ao Superior Hierarquico as avaliações de risco 12 12 1 10 20% 10 125% Superou

Grau de Execução

115%

INDICADORES

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Serviço de Saúde Ocupacional (SSO)

INDICADORES



  
Página 167 

  

Relatório de Atividades - 2019  

• Prestar assessoria direta aos membros do Conselho Diretivo em termos de comunicação e de apoio na elaboração 

de apresentações e intervenções públicas; 

• Manter o site institucional da Internet permanentemente atualizado de modo que permita comunicações mais fluídas 

entre os serviços da ARS e os cidadãos;  

• Desenvolver ferramentas que promovam a partilha de informação entre os serviços da ARS com o cidadão; 

• Recolher, analisar e divulgar notícias e outras iniciativas/eventos científicos, sociais e culturais que se encontrem 

integradas no âmbito do SNS na região do Algarve; 

• Divulgar e conceber campanhas de comunicação e imagem, de suporte às iniciativas desenvolvidas pela ARS 

Algarve; 

• Assegurar a produção, gestão e divulgação de conteúdos e registo fotográfico; 

• Conceber e acompanhar a evolução e atualização permanente da imagem e comunicação gráfica da ARS Algarve; 

• Criar e desenvolver, ou proceder ao acompanhamento da criação e desenvolvimento de material informativo; 

• Reforçar a relação de transparência, confiança e verdade com os órgãos de Comunicação Social; 

• Reforçar e manter a relação de comunicação e troca de informação efetivas com todos os serviços sob a tutela 

direta ou indireta da ARS Algarve e stakeholders; 

• Participar em seminários, congressos, feiras que estejam ligados ao setor da Saúde (SNS) e onde a presença da 

Assessoria de Imprensa e Comunicação possa ser considerada uma mais-valia para a melhoria da imagem da ARS 

Algarve; 

• Conceção gráfica dos materiais para divulgação e produção dos eventos organizados pela ARS Algarve - 

seminários, feiras, congressos, formações; 

• Conceber, criar, editar boletins de conteúdo institucional, visando fortalecer internamente a imagem institucional da 

ARS Algarve, reforçando o sentimento de pertença à Instituição; 

• Ser ator direto e interveniente na construção da imagem da ARS Algarve, através da sua presença em todos os 

locais do Instituto onde seja necessário apostar num clima inclusivo, de empatia e solidariedade institucional; 

• Criar condições para que todos os colaboradores se tornem e se sintam influentes, informados e integrados na 

Instituição, através de mecanismos que visem a participação ativa de todos, para que os colaboradores se 

considerem determinantes na evolução das atividades da instituição e responsáveis pela imagem da instituição 

entre os colegas e no público externo; 

• Facilitar a comunicação entre chefias e restantes colaboradores, para que ela seja um meio facilitador de um 

ambiente de trabalho saudável e produtivo; 

• Criação de conteúdos para a intranet da ARS. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

No âmbito da Comunicação Externa, é prestado um serviço especializado, estabelecendo estratégias de comunicação 

através do Plano de Comunicação Institucional da ARS Algarve IP, tendo como principais objetivos: 
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• Explorar, reforçar e ampliar os instrumentos de comunicação disponíveis (site, newsletters, redes sociais outros 

media) com o objetivo de divulgar os processos, projetos e as atividades da instituição, fortalecendo a sua imagem e 

missão junto da comunidade e dos diferentes públicos-alvo; 

• Manter um relacionamento direto e interativo com os diversos órgãos de comunicação social, intensificando a 

divulgação assertiva da imagem e o papel da ARS Algarve IP no SNS e para os cidadãos; 

• A Assessoria de Imprensa e Comunicação, sob orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve IP, apoia e 

colabora na elaboração das estratégias de comunicação, adaptando-o e adequando-o conforme as necessidades e 

os diferentes públicos-alvo, com vista a garantir a eficiência e eficácia do discurso institucional. 

Na área da comunicação externa as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano, em articulação direta com o 

Conselho Diretivo, são as seguintes: 

• Recolha e apoio na preparação de intervenções institucionais dos membros do CD 

• Preparação de respostas à comunicação social 

• Apoio e elaboração de apresentações em PowerPoint 

• Acompanhamento e apoio aos membros do CD em eventos (Congresso; Seminários; Jornadas, etc) 

• Produção de notícias, notas de imprensa e comunicados  

• Registo fotográfico dos eventos da instituição 

Solicitações e pedidos de informação da Comunicação Social 

Durante o ano de 2019 a Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve recebeu cerca de 90 solicitações formais 

de informação (pedidos de esclarecimentos, entrevistas e dados) por parte dos diferentes órgãos de comunicação social 

regionais e nacionais. 

Do total das solicitações foi sempre dado apoio e a orientação necessária para facilitar a resposta e a ligação entre a 

instituição e a comunicação social. 

Mais de 90% destas solicitações obtiveram resposta, sempre em articulação com o Conselho Diretivo e respetivos serviços. 

Sempre que solicitado os elementos da Assessoria de Imprensa e Comunicação prestaram apoio ao Gabinete de 

Comunicação do Ministério da Saúde. 

Durante o ano 2019, a equipa da Assessoria de Imprensa e Comunicação, elaborou um total de 335 textos, entre notícias, 

reportagens, comunicados e informações institucionais, de divulgação dos vários projetos e programas regionais de saúde e 

eventos relacionados com a Saúde promovidos pelos profissionais de saúde da região de saúde do Algarve, acompanhados 

de fotografias com vista à atualização contínua dos conteúdos da página institucional e, simultaneamente, divulgados junto 

dos portais do Ministério da Saúde e dos órgãos de comunicação social regional e nacional, tendo procedido neste mesmo 

âmbito à permanente atualização de informação relevante através das Redes Sociais institucionais. 

Projetos de comunicação 
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A utilização da rede social e da comunicação por via digital tem sido uma das prioridades para a AIC, numa ótica de 

aproveitar a transformação digital para difundir a informação de forma mais célere, direta e alcançando cada vez mais o 

nosso público-alvo, ou seja, os utentes do SNS.  

Neste sentido, correspondendo ao desafio do atual Conselho Diretivo, tem-se apostado, de forma gradual e consistente, na 

produção de conteúdos específicos e adaptados para estes meios de comunicação digital, englobando texto, fotografia, 

infografia e vídeo, tornando a informação acessível através da difusão nas redes sociais da instituição, sendo que foram 

feitas cerca de 400 publicações durante o ano de 2019 nas redes sociais da instituição. 

Ao longo do ano de 2019, no âmbito das comemorações dos 40 do SNS, a Assessoria de Imprensa e Comunicação apoiou e 

colaborou na organização e divulgação de diversas atividades e eventos promovidos pelas unidades dos três ACeS, em 

parceria com as autarquias, e que decorreram na grande maioria dos concelhos da região. 

Em articulação com os diversos serviços, departamentos, unidades, ACES e responsáveis dos projetos regionais de saúde, 

sempre que solicitado pelos responsáveis, foi atualizada a informação dos respetivos serviços no site institucional, 

nomeadamente, através da divulgação de relatórios, documentos, legislação, atualização semanal de lista de vagas e 

admissões no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, lista das entidades convencionadas, quadros 

mensais de monitorização, entre outros. 

Em 2019, produzimos a newsletter interna e externa da ARS Algarve. Realizamos também 2 números do Boletim Interno 

―Nós e os Medicamentos‖ para a Comissão de Farmácia e Terapêutica, pretende dirigir-se a todos os profissionais de saúde 

que, na Região do Algarve, desempenham as suas funções. O objetivo deste boletim é que seja mais um veículo de 

comunicação com os profissionais, e que possa suscitar a participação ativa daqueles a quem se destina, sob a forma de 

comentários, correções, sugestões, ou mesmo, intervenções de fundo.  

Desenvolvimento de Projetos de Imagem Corporativa de maior dimensão: 

 3 novas USF, criação de imagem e projeto de sinalética (…);  

 Projeto de Remodelação da Unidade Móvel DICAD – e criação de novas campanhas no âmbito da redução de 

consumos e minimização de danos para intervenção em espaços lúdicos noturnos, nomeadamente, na 

Concentração Motard de Faro. 

Em colaboração com os responsáveis e coordenadores dos programas/projetos regionais foram desenvolvidas e difundidas 

campanhas informativas de promoção e prevenção de saúde, tais como, a Campanha de Luta Contra VIH/ Sida (através da 

divulgação de rastreios); Campanha do Programa do Rastreio do Cancro da Mama no Algarve; Campanha de Plano de 

Verão de 2019 com a divulgação de informação sobre os Postos de Saúde de Praia; Plano de Contingência Sazonal – 

Módulo de Verão com os «Cuidados a ter com o Calor»; a Campanha de Plano de Contingência Sazonal – Módulo de 

Inverno com a prevenção da Gripe «Gripe proteja-se – vacine-se!», com o objetivo de alertar a população em geral, de 

acordo com as orientações da DGS, para a necessidade de cumprir as recomendações da etiqueta respiratória e da lavagem 

frequente das mãos, como forma de evitar a propagação da gripe, e, simultaneamente, reforçar a importância da vacinação.  
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De referir que no âmbito destas campanhas de prevenção e promoção da saúde, a Assessoria de Imprensa e Comunicação, 

em articulação com os responsáveis dos programas, produziu/elaborou material audiovisual para os canais de comunicação 

da instituição que se encontram a ser difundidos nos cerca de 40 quiosques multimédia instalados nas salas de espera das 

unidades dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região.  

De destacar, o vídeo sobre a experiência dos Médicos de Medicina Geral e Familiar a trabalhar no Algarve, o vídeo do 

Encontro da DICAD – 30 anos de prevenção das dependências na região do Algarve, o vídeo de apresentação do Projeto 

+Proximidade das 10 Unidades de Saúde Móveis na região, um conjunto de 4 vídeos pedagógicos sobre a prevenção de 

úlceras de pressão, vídeo de apresentação do serviço de radiologia nos Centros de Saúde do Algarve, acompanhamento e 

apoio na produção de vídeo sobre a dieta mediterrânica – Projeto MEDITA e na curta-metragem Veras, produzida pelos 

alunos do Curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve, em colaboração com a Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Faro e a Unidade de Saúde Pública do ACeS Central da ARS Algarve, visualizado nos quiosques multimédia 

das salas de espera dos Centros de Saúde da região do Algarve, integrando a programação do Alfa Pendular TV em 2019. 

Atividades Diárias e Mensais 

Diariamente a Assessoria de Imprensa e Comunicação procedeu à recolha, levantamento e análise (cliping) das notícias 

relacionadas com a Saúde, nomeadamente na Região do Algarve, realizado no período da manhã e no final da tarde, para 

conhecimento do Conselho Diretivo e das Direções Executivas os ACES e dos diversos departamentos da ARS. 

Mensalmente foi também efetuado um levantamento das principais notícias/estudos científicos de interesse para os 

profissionais de saúde e enviado para todas as contas de mail um clipping de notícias científicas. 

 

Dados estatísticos da conceção gráfica de materiais corporativos, informativos e eventos:   

Nestes dados não são contabilizadas todas as alterações e correções feitas aos ficheiros, principalmente a nível dos 

conteúdos, e que na maioria das vezes é a causa do maior constrangimento na produção dos materiais, fazendo com que a 

produção de um único trabalho seja o equivalente a 2 ou 3, pois altera todo o layout inicialmente criado. 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Textos (noticias e informações institucionais) 322 300 330 325 

Notas de Imprensa/Comunicados 73 70 54 56 

Respostas a solicitações OCS 95 85 80 90 

Imagem Corporativa – Materiais produzidos 30 61 65 72 

Materiais Informativos  27 47 55 55 

Materiais para Eventos 37 43 60 56 
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Ao longo do ano, os técnicos deste serviço estiveram presentes com o stand institucional/roll-ups em várias ações de 

sensibilização e promoção da saúde e eventos regionais, onde foram divulgados os projetos e programas de saúde 

desenvolvidos a nível regional através de vídeos promocionais e materiais informativos produzidos por este serviço. 

No âmbito do processo de implementação das novas estratégias na organização da Administração Regional de Saúde do 

Algarve, nomeadamente no que diz respeito à reduzir as despesas de materiais e fomentar e alargar os mecanismos de 

comunicação e divulgação interna, este serviço, em colaboração com o Núcleo do Cidadão e Documentação, disponibiliza 

todas as circulares internas, informativas e normativas, em formato digital, no portal da Intranet da instituição, numa lógica de 

diminuir o consumo de papel e incentivar à utilização desta ferramenta de informação interna.  

Do total das circulares disponibilizadas em formato digital registaram-se uma média de 30 a 40 downloads, enquanto que nas 

circulares normativas registaram-se 70 a 80 downloads. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

De referir que o decréscimo do número de edições das newsletters deve-se à alteração de estratégia de divulgação da 

mesma, acompanhado da aposta noutros canais de comunicação, designadamente nas redes sociais da instituição e na 

criação de vídeos e gestão dos quiosques multimédia instalados nas várias unidades dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde.  

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

É fundamental manter e cultivar o bom relacionamento e interação entre colaboradores e dirigentes nos diversos serviços da 

instituição, como forma de estímulo e fator de motivação para a execução das tarefas de forma eficaz e eficiente e 

simultaneamente fomentar o desenvolvimento profissional e sentimento de integração e pertença ao Serviço Nacional de 

Saúde. 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste serviço. 
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Quadro 24: Execução do Plano de Atividades 2019 - AIC 

 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Nº de notícias elaboradas e publicadas no site 

institucional 
330 335 15 345 30% 325 100% Atingiu

1.2.
Nº de Notas de imprensa  e comunicados institucionais 

divulgados
70 55 4 60 30% 56 100% Atingiu

1.3 Nº de Newsletters externas produzidas 54 20 3 52 20% 9 53% Não atingiu

1.4 Nº de Newsletters internas produzidas 4 4 2 8 20% 3 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Nº Reuniões com o gabinete de comunicação do CHUA e 

Interlocutores dos ACES 
6 6 1 8 50% 5 100% Atingiu

2.2
Nº de recolhas regulares de informação junto dos ACES 

e CHUA
17 25 5 30 50% 20 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1
Nº de informações/atualizações semanais nas redes 

sociais
5 5 1 7 20% 5 100% Atingiu

3.2
Nº de informações/atualizações semanais no site 

institucional
20 20 4 25 60% 20 100% Atingiu

3.3
Nº de visitas semanais site institucional (potenciar % 

de visitas) 
4000 4500 500 5000 20% 4500 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1 Nº Clipping semanais 5 5 1 7 80% 5 100% Atingiu

4.2 Nº de eventos/iniciativas divulgadas mensalmente 7 7 0 8 20% 7 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Nº anual de campanhas de prevenção e promoção da 

saude divulgadas
13 13 3 16 100% 14 100% Atingiu

OOp6: Conceber ou acompanhar a evolução e atualização permanente da imagem e comunicação gráfica da ARS Algarve

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1 Nº materiais produzidos 61 69 5 70 100% 72 100% Atingiu

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Assessoria de Imprensa e Comunicação  (AIC)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp3: Atualizar/produzir conteúdos nos canais de comunicação institucionais e Desenvolver ferramentas que promovam a partilha de informação entre os serviços da ARS e com o cidadão no 

âmbito da estratégia regional de comunicação e presença online e nas Redes Sociais da instituição

OOp2: Implementar uma política de comunicação efetiva com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, ACES e outras instituições sob a orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve

OOp5: Divulgar e conceber campanhas de comunicação e imagem, de suporte às iniciativas desenvolvidas pela ARS Algarve

OOp1: Reforçar os mecanismos de comunicação com os cidadãos, de modo a assegurar informação relevante, atualizada e acessivel sobre a organização dos serviços e a oferta de cuidados de saúde 

na região do Algarve

OOp4: Recolher, analisar e divulgar notícias e outras iniciativas/eventos científicos, sociais e culturais que se encontrem integradas no âmbito da Saúde, na Região do Algarve
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2.10 Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados 

(ECRCCI- Algarve) 

Nota introdutória 

A coordenação da RNCCI desenvolve-se a três níveis: nacional, regional e local. A Equipa Coordenadora Regional dos 

Cuidados Continuados Integrados desenvolve a sua atividade consoante as competências descritas no Decreto-Lei n.º 

101/2006 de 6 de Junho. 

Constituem objetivos específicos da RNCCI:  

a) Melhoria das condições de vida e de bem-estar de pessoas em situação de dependência;  

OOp7: Criar e desenvolver, ou proceder ao acompanhamento da criação e desenvolvimento de material informativo

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1

Nº de textos produzidos e informação recolhida por 

trimestre (conteúdos para 

folhetos/cartazes/brochuras/ roll ups)

6 5 2 8 50% 6 100% Atingiu

7.2
Nº de materias produzidos (cartazes, folhetos, flyers, 

brochuras)
47 55 0 47 50% 55 135% Superou

OOp8: Reforçar a relação de transparência, confiança e verdade com os órgãos de Comunicação Social

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1 Nº de solicitações da comunicação social 90% 90% 0% 100% 100% 100% 125% Superou

OOp9:Reforçar e manter relação de comunicação e troca de informação efetivas com todos os serviços sob a tutela direta ou indirecta da ARS Algarve e stakeholders

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1 Nº de reuniões com os interlecutores dos ACES 7 8 1 9 60% 8 100% Atingiu

9.2
Nº de contactos semanais via mail com gabinete de 

Comunicação do Ministério da Saúde e outras ARS
38 42 10 52 40% 45 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1 Nº de reuniões com os interlecutores dos ACES 6 10 1 9 100% 10 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1
Nº de eventos /ações de sensibilização promovidas 

pela instiuição
43 50 0 43 100% 56 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

12.1 Nº de materias produzidos 315 250 50 300 100% 275 100% Atingiu

Grau de Execução

108%

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS Assessoria de Imprensa e Comunicação  (AIC)

INDICADORES

INDICADORES

OOp12: Criação de conteúdos para a intranet

OOp11: Conceção gráfica dos materias para divulgação e produção dos eventos organizados pela ARS Algarve - seminários, feiras, congressos, formações

OOp10:Participar em seminários, congressos, feiras que estejam ligados ao setor da Saúde e onde a presença da Assessoria de Imprensa e Comunicação possa ser considerada uma mais-valia para a 

melhoria da imagem da ARS Algarve

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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b) Manutenção das pessoas com perda de funcionalidade ou risco de perda, no domicílio, sempre que o apoio 

domiciliário possa garantir cuidados terapêuticos e apoio social necessários à manutenção de conforto;  

c) Apoio, acompanhamento e internamento tecnicamente adequados à respectiva situação;  

d) Melhoria contínua de qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde e apoio social;  

e) Apoio aos familiares ou prestadores informais, na respectiva qualificação e na prestação dos cuidados;  

f) Articulação e coordenação em rede dos cuidados em diferentes serviços, sectores e níveis de diferenciação;  

g) Prevenção de lacunas em serviços e equipamentos, pela progressiva cobertura a nível nacional, das necessidades 

das pessoas em situação de dependência em matéria de cuidados continuados integrados e de cuidados paliativos.  

A prestação de cuidados de saúde aos utentes é assegurada por Unidades de Internamento e Equipas de Cuidados 

Continuados Integrados.  

Relativamente às Unidades de internamento que integram a RNCCI, estas estão divididas em diferentes tipologias de 

cuidados, dotadas de finalidades específicas, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 101/2006 de 06 de junho:   

No Algarve existem três Equipas de Coordenação Local, que estão repartidas pelos três Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES):  

 ACES Barlavento: ECL do ACES Barlavento, que tem como área de influência o Barlavento Algarvio e inclui os 

concelhos de Vila do Bispo, Aljezur, Lagos, Portimão, Silves, Lagoa e Monchique;  

 ACES Central: ECL do ACES Central, que tem como área de influência no conjunto dos concelhos de Loulé, São 

Brás de Alportel, Faro, Olhão e Albufeira;  

 ACES Sotavento: ECL do ACES Sotavento, que tem como área de influência os concelhos de Vila Real de Santo 

António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira. 

A prestação de cuidados de saúde no domicílio é efetuada pelas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) (vide 

quadro infra), as quais dão cobertura em todos os concelhos do Algarve. 

Unidades de Cuidados na Comunidade Agrupamento CS Nº de Lugares 

UCC Arenilha  
ACES Sotavento 

55 

UCC Talabriga 50 

UCC Olhar +  
 

ACES Central 

60 

UCC Faro 95 

UCC Al-Portellus 60 

UCC Gentes de Loulé 130 
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Desde a criação da RNCCI em 2006, esta tem vindo a evoluir tanto ao nível da criação de Equipas de Cuidados Continuados Integrados, 

como ao nível de aumento de Unidades de internamento das diversas tipologias.  

Atualmente, existem as seguintes Unidades de internamento na Região: 

Fonte: ECRCCI, 2020 

 

UCC Al-Buhera 70 

UCC Rio Arade  
 
 
 
 

ACES Barlavento 

60 

UCC D´Alagoa 25 

UCC Dunas 50 

UCC Infante 35 

UCC Vicentina 
 

25 
 

UCC Ribat 25 

UCC Mons Cicus 10 

          
                                             Total 

750 

Unidade Entidade Prestadora   Nº Camas 

UC Al -Vita Pro-Fn, Serviços Saúde, Lda 35 

UC de Loulé Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE - Faro 20 

UC Portimão Santa Casa da Misericórdia de Portimão 19 

UMDR Al-Vita Pro-Fn, Serviços Saúde, Lda 35 

UMDR Olhão Associação Cultural de Apoio Social de Olhão 37 

UMDR Loulé Santa Casa da Misericórdia de Loulé 13 

UMDR Estoi Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social 11 

UMDR Portimão Santa Casa da Misericórdia de Portimão 26 

UMDR Tavira Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa 20 

ULDM Albufeira Fundação António Silva Leal 20 

ULDM Algoz Lar Quinta S. Sebastião, Lda. 55 

ULDM Estômbar Santa Casa da Misericórdia de Estômbar 32 

ULDM Faro Santa Casa da Misericórdia de Faro 30 

ULDM Tavira Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa 34 

ULDM Silves Santa Casa da Misericórdia de Silves 20 

ULDM VRSA Santa Casa da Misericórdia de VRSA 18 

ULDM Azinhal Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal 32 

ULDM Estoi Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social 40 

ULDM Aljezur Casa da Criança do Rogil 30 

527 
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Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

No decorrer do ano de 2019, foram efetuadas várias visitas às Unidades de internamento da RNCCI, com o objetivo de 

monitorizar e avaliar os processos e resultados da atividade prestada pelas mesmas, no âmbito das respetivas áreas de 

intervenção, como sejam: médica, enfermagem e social. 

A ECRCCI levou a cabo junto das ECL (s) e das EGAS (s) reuniões com o objetivo de divulgar informação considerada 

necessária à prossecução das respetivas atividades, aferir junto das mesmas se estas cumprem as orientações/informações 

técnicas emanadas pelos serviços competentes, assim como verificar se a referenciação de utentes para a RNCCI se 

encontra tecnicamente adequada e de acordo com a legislação em vigor. 

No cumprimento das competências adstritas à ECRCCI, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2019 foram emanados, entre ofícios e informações, sessenta e quatro (64) comunicações e também foram 

enviados vários e-mails tanto do e-mail partilhado da ECRCCI, como dos e-mails dos vários colaboradores da Equipa.  

A ECRCCI durante o ano de 2019, colaborou com as Unidades e Equipas da RNCCI da região, prestando desta forma 

esclarecimentos e/ou informações para a melhoria contínua dos cuidados e serviços acordados. 

A ECRCCI aferiu os recursos humanos adstritos às Unidades, de acordo com o estipulado nos respetivos contratos-

programa, assim como o cumprimento das orientações técnico-normativas emanadas pelos serviços competentes. Para além 

disso, verificou instalações, equipamentos e materiais, a fim de apurar as quantidades, as condições de segurança e a 

qualidade necessárias à prossecução dos objetivos previstos nos instrumentos contratuais outorgados, bem como a 

manutenção preventiva e correctiva, mediante controlo periódico de qualidade.  

Das dezanove (19) Unidades de internamento em funcionamento na Região do Algarve, a ECRCCI através da avaliação que 

faz trimestralmente às grelhas de avaliação elaboradas pelas ECL, verificou as áreas acima mencionadas e sempre que, 

detetou irregularidades, tomou medidas para que estas fossem dirimidas/corrigidas.   

No que concerne à formação no âmbito da RNCCI, estavam previstas três (3) ações de formação aos profissionais da 

RNCCI, as quais foram levadas a efeito. Contudo, a ECRCCI ultrapassou o número de formações inicialmente estipulado, 

sendo que realizou seis (6) formações, dirigidas aos vários profissionais da RNCCI do Algarve (unidades e equipas). 

Sempre que possível, os utentes foram admitidos em outras tipologias de cuidados adequados à sua condição clínica, ou 

tiveram alta da RNCCI por terem atingido os objetivos para os quais resultou esse mesmo internamento.  

Dados Estatísticos referentes ao movimento assistencial da RNCCI – 2019 

 Admissões Altas Agudizações Óbitos Taxa 

Ocupação 

Unidades de Convalescença 771 769 154 19 97,51% 
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Unidades de Media Duração e Reabilitação 605 601 264 37 91,80% 

Unidades de Longa Duração e Reabilitação 350   353 416 82 97,70% 

Total 1726 1723 834 138 95,67% 

Fonte: ECRCCI – 2020 

No decorrer de 2019, a RNCCI do Algarve admitiu 1726 utentes, distribuídos pelas várias tipologias, conforme expresso no 

quadro supramencionado. Pela análise do mesmo, é aferido que a tipologia que admitiu mais utentes foi a de convalescença, 

seguida da tipologia de média duração e reabilitação e longa duração e manutenção. Neste mesmo quadro é também 

possível verificar o número de utentes que tiveram alta da RNCCI, sendo que a tipologia que evidenciou mais altas foi a de 

convalescença, seguida da média duração e reabilitação e da longa duração e manutenção. A tipologia de longa duração e 

manutenção foi aquela que registou mais utentes agudizados em relação às demais, com 416 (quatrocentos e dezasseis) 

utentes.  

No ano de 2019, as entidades gestoras das unidades de internamento da SCM de Loulé e da Fundação Algarvia de 

Desenvolvimento Social (Estoi) celebraram, nos dias 5 e 26 de novembro, adendas aos contratos-programa com o objetivo 

de ajustar a capacidade instalada. Passando assim, a UMDR da SCM de Loulé a dispor de treze (13) camas e a Fundação 

Algarvia de Desenvolvimento Social (Estoi), passou a dispor de duas tipologias de cuidados, uma UMDR com onze (11) 

camas e uma LDM com quarenta (40) camas.  

Outras Atividades desenvolvidas pela ECRCCI no ano de 2019 

o Utilização diária do aplicativo informático SI RNCCI; 

o Atualização da informação do aplicativo informático SI RNCCI por parte dos diversos perfis profissionais que 

integram as Unidades;  

o Monitorização da informação contida no aplicativo informático SI RNCCI;  

o Extracção de dados estatísticos nas mais diversas áreas de atuação;  

o Acompanhamento do Serviço de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde;  

o Elaboração e remessa de informação ao Conselho Diretivo da ARS Algarve, IP, às ECL(s) do Algarve, às EGA(s) do 

Algarve, aos ACES do Algarve, ao Centro Distrital de Faro do ISS, IP, ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE, 

sobre vagas/admissões nas Unidades e nas Equipas, assim como número de utentes em lista de espera para as várias 

tipologias; 

o Elaboração e remessa de informação ao Gabinete de Comunicação da ARS Algarve, IP com vista à alimentação da 

hiperligação do sítio da ARS Algarve, IP dos Cuidados Continuados Integrados. 
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Medidas a adotar para um reforço positivo do desempenho 

Definir estratégias é fundamental para a exequibilidade e sustentabilidade dos objetivos estipulados. Visam a sua efetiva 

concretização e a orientação dirigida para as necessidades presentes e futuras do bom funcionamento da RNCCI, com base 

nos princípios da transparência, qualidade e cidadania. Neste sentido, importa: 

 Garantir a equidade no acesso aos cuidados continuados integrados, favorecendo a recolha de informação e 

obtendo dados sobre experiências de sucesso, que possam contribuir para a resolução dos problemas existentes; 

 Dinamizar as ECL (s) e identificar atempadamente necessidades/dificuldades ao seu adequado funcionamento, por 

forma a introduzir/sugerir alterações de melhoria; 

 Participar no desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade, através da identificação e partilha de 

experiências e adoção das melhores práticas, através de reuniões com os vários interlocutores, sessões de 

benchmarking, jornadas de trabalho inter e intra pares; 

 Desenvolver e incentivar um clima de trabalho em equipa, promovendo para o efeito reuniões periódicas com as 

Unidades para a avaliação da qualidade dos cuidados de saúde prestados; 

 Visitar as várias entidades prestadoras com vista ao acompanhamento permanente; 

 Garantir o registo correto e atempado de toda a informação da competência das várias estruturas da RNCCI; 

 Partilhar e promover a partilha de conhecimentos que contribuam para a melhoria contínua dos cuidados 

continuados integrados. 

No que respeita à capacidade instalada no Algarve quanto a camas de cuidados continuados integrados, pode-se afirmar é 

da região do País com melhor cobertura, não obstante a procura crescente de cuidados.  

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 
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Quadro 25: Execução do Plano de Atividades 2019 - ECRCCI 

 

 

 

 

 

 

 

OOp1: Promover a monitorização e controlo da atividade das entidades prestadoras. 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Percentagem de visitas efetuadas às Unidades de 

internamento (%) 
ND 60% 40% 100% 100% 31% 100% Atingiu

OOp2: Articular com as Equipas Coordenadoras Locais

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 N.º de reuniões semestrais ND 2 0 2 100% 5 135% Superou

OOp3: Garantir o cumprimento dos clausulados contratuais

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Classificação

3.1

Percentagem do número de documentos produzidos sobre 

esclarecimentos/informações que concorram para a melhoria 

contínua dos cuidados e serviços acordados, durante o ano de 

2018 (%) 

ND 90% 9% 100% 50% 90% 100% Atingiu

3.2

Percentagem do número de processos avaliados 

relativamente aos resultados da atividade prestada pelas 

Unidades, no âmbito das respetivas áreas de intervenção (%) 

ND 90% 10% 100% 50% 90% 100% Atingiu

OOp4: Aperfeiçoar e ampliar a diculgação da RNCCI. 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1 N.º de ações  de divulgação da RNCCI ND 3 2 7 100% 7 125% Superou

OOp5: Promover formação no âmbito da RNCCI. 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Nº de ações de formação aos profissionais que integram a 

RNCCI
ND 3 1 5 100% 7 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Percentagem do n.º de utentes que cumpriram o periodo 

máximo de internamento estipulado por cada tipologia
ND 60% 24% 75% 100% 60% 100% Atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Percentagem do n.º de procedimentos  concluídos durante o 

ano de 2018 (%)
ND 60% 24% 75% 100% 60% 100% Atingiu

Grau de Execução

115%

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp6: Garantir a utilização eficiente da capacidade instalada nas Unidades prestadoras de cuidados de saúdeequacionados através de diretrizes ou estratégias nacionais, assim como a evolução dos respetivos 

processos.

OOp7: Garantir e acompanhar a implementação de outros programas que se enquadram no âmbito das compwtências adstritas à ECR e que, eventualmente, venham a ser equacionados através de diretrizes ou 

estratégias nacionais, assim como a evolução dos respetivos processos. 

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS    Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados do Algarve (ECRCCI)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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2.11 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(DICAD) 

Nota introdutória 

A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) é um serviço central da Administração 

Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS Algarve, I.P.), com dependência direta do Conselho Diretivo (CD). 

A DICAD tem como missão a promoção da redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição das dependências, na área de abrangência da ARS Algarve, I.P.  

No cumprimento da sua missão, realiza uma intervenção integrada de mecanismos de prevenção, redução de riscos e 

minimização de danos, tratamento e reinserção, através de uma rede de referenciação/articulação que inclui as outras 

estruturas de saúde da ARS Algarve, I.P., e os parceiros estratégicos da região.  

Com a alteração introduzida à Portaria nº 156/2012, de 22 de maio pela Portaria nº 212/2013 de 27 de Junho, de acordo com 

o Artº 8º dos Estatutos da ARS Algarve, IP: 

1 - À DICAD, compete: 

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

psicoativas, à prevenção dos comportamentos aditivos e à diminuição das dependências; 

b) Colaborar, ao nível da sua área de intervenção geográfica, na definição da estratégia nacional e das políticas com vista 

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

dependências e na sua avaliação; 

c) Planear, coordenar, executar e promover, ao nível da sua área de intervenção geográfica, a avaliação dos programas 

de prevenção, de tratamento, de redução de riscos, de minimização de danos e de reinserção social; 

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

e) Assegurar a implementação de procedimentos e meios de recolha de dados, proceder à sua consolidação e enviar ao 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, abreviadamente designado por SICAD, os 

dados e informações necessárias para prossecução das suas atribuições, e desenvolver estudos sobre as intervenções 

realizadas na região e elaborar os relatórios de atividades; 

f) Emitir pareceres sobre propostas de implementação de projetos regionais apresentados por entidades públicas ou 

privadas que se candidatem a apoios no âmbito da sua área de intervenção; 



  
Página 181 

  

Relatório de Atividades - 2019  

g) Promover a realização de diagnósticos das necessidades de intervenção de âmbito regional e local, definir as 

prioridades e o tipo de intervenção a efetuar e os recursos a afetar, nomeadamente a projetos e programas 

cofinanciados, contribuindo para um planeamento nacional sustentado; 

h) Avaliar e supervisionar o funcionamento das unidades de intervenção local, prestadoras de cuidados de saúde nesta 

área, assegurar o planeamento e gestão dos recursos necessários à respetiva atividade e propor a criação de novas 

unidades ou o seu encerramento; 

i) Planear a articulação interinstitucional e incentivar a participação das instituições da comunidade, públicas ou privadas, 

no desenvolvimento de ações de prevenção, de tratamento, de redução de riscos e minimização de danos e de 

reinserção social, no âmbito dos programas nacionais promovidos pelo SICAD; 

j) Promover, desenvolver e aplicar metodologias de avaliação das diversas ações desenvolvidas ou apoiadas, atualizar 

diagnósticos, elaborar relatórios e analisar as respetivas conclusões; 

k) Colaborar com o SICAD na definição dos requisitos para licenciamento de unidades de prestação de cuidados, nos 

sectores social e privado e monitorizar o seu cumprimento; 

l) Assegurar, ao nível da região, a articulação com o SICAD para o desenvolvimento de programas e projetos. 

2 - Compete ainda à DICAD, no âmbito de intervenção regional, proceder à difusão das normas e orientações técnicas e 

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

monitorizar a sua execução. 

Na Região do Algarve, a DICAD é constituída por duas Unidades de Intervenção Local (UIL): a Unidade de Desabituação do 

Algarve (UDA) e o Centro de Respostas Integradas (CRI).  

À UDA compete realizar tratamentos de síndrome de privação em utentes dependentes de substâncias psicoativas lícitas ou 

ilícitas, sob responsabilidade médica, em regime de internamento. 

Ao CRI compete executar os programas de intervenção local, no que respeita à prevenção dos comportamentos aditivos e 

dependências, bem como à prestação de cuidados integrados e globais a utentes com comportamentos aditivos e 

dependências de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, segundo as modalidades terapêuticas mais adequadas a cada 

situação, em regime de ambulatório, com vista ao tratamento, redução de riscos, minimização de danos e reinserção, bem 

como à sua referenciação. 

Na DICAD da ARS Algarve, I.P., o CRI é composto por cinco Equipas Técnicas Especializadas (ETE): ETE de Tratamento do 

Barlavento; ETE de Tratamento do Sotavento; ETE de Prevenção; ETE de Reinserção; ETE de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos.  
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 Organograma da DICAD     

  

Todas as equipas funcionam em instalações da ARS do Algarve, I.P., exceto a consulta descentralizada de Tavira, sob a 

responsabilidade da ETET do Sotavento, cujas instalações estão cedidas em contrato de comodato pelo Município de Tavira. 

A figura 2. ilustra a distribuição geográfica as estruturas da DICAD.  

Distribuição Regional das UIL e ETE da DICAD da ARS do Algarve, IP    

 

 

 

 

Legenda: 

ETERRMD: Equipa Técnica Especializada de Redução de Riscos e Minimização de Danos 

ETET: Equipa Técnica Especializada de Tratamento 

ETEP: Equipa Técnica Especializada de Prevenção 

 

ETER: Equipa Técnica Especializada de Reinserção 

UDA: Unidade de Desabituação do Algarve 

DICAD: Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

A DICAD estabeleceu, para o ano de 2019, um total de 21 objetivos operacionais e 55 indicadores, que se distribuíram, 

segundo a área de missão, da seguinte forma: 

1. Área de Missão Prevenção: 5 objetivos operacionais; 15 indicadores; 

DICAD  
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CRI 
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Norberto Sousa 

ETET do 
Barlavento 
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Sandra Caixeirinho 
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 Responsável 
Norberto Sousa 

ETE de 
Prevenção 
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Margarida Pinto 

ETE de 
Reinserção 
Responsável  

Ana Paula Neto 

ETET de 
Redução Riscos  

Responsável  
António Malta 

UDA  
Director  

António Camacho 

UDA ETET  
Barlavento  

ETET  
Sotavento  

DICAD  

ETERRMD  ETER  
ETEP  
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2. Área de Missão Tratamento: 7 objetivos operacionais; 21 indicadores; 

3. Área de Missão Redução de Riscos e Minimização de Danos: 4 objetivos operacionais; 7 indicadores 

4. Área de Missão Reinserção: 5 objetivos operacionais; 12 indicadores 

Os resultados obtidos revelam que a taxa de realização dos objetivos na DICAD foi de 109%. Seguidamente far-se-á uma 

análise detalhada, por área de intervenção: 

1. Área de missão: prevenção 

As atividades subjacentes a esta área de missão, desenvolvidas pela ETE de Prevenção, com vista, entre outras, à 

elaboração de estratégias preventivas, foram realizadas com base em diagnósticos rigorosos e na evidência científica, 

através da multidisciplinariedade das intervenções, que abrangeram os seguintes níveis de prevenção: universal, seletiva e 

indicada.  

Dos 5 objetivos delineados no Plano de 2019, três objetivos foram superados e dois não foram atingidos. No que concerne 

aos 15 indicadores estabelecidos, cinco não foram atingidos, três foram atingidos e sete foram superados. As taxas de 

realização dos objectivos e indicadores são as que se verificam no quadro seguinte.  

 

 Objetivos e indicadores da ETE de Prevenção – 2019 

Objetivos 

Estratégicos do 

QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 

da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 

Oop (O) 
Indicador (O) 

Meta 2019 

(O) 

Tolerância 

(QA) 

Resultad

o 2019 

Tx. 

Realiz. 

Indicad 

Tx. 

Realiz. 

Object. 

OE1; OE3 

Intervenções de informação 

e/ou sensibilização, integradas e 

focalizadas, sobre as 

substâncias psicoativas e os 

riscos associados ao seu 

consumo, em articulação com 

outras estruturas da ARS do 

Algarve, IP, bem como com 

entidades parceiras externas. 

Eficácia 

Nº de escolas/entidades 

envolvidas 
12 2 22 121% 

127% 

Nº de 

professores/profissionais 

envolvidos 

25 3 51 124% 

N.º de ações realizadas 

(sessão/grupo) 
60 12 128 129% 

População abrangida (em 

nº de indivíduos) 
2200 440 5493 135% 

OE1; OE3 

Intervenções de prevenção 

universal em meio escolar, com 

base no projeto ―Eu e os 

Outros‖, promovido pelo SICAD, 

e em articulação com outras 

estruturas da ARS do Algarve, 

IP, e com entidades parceiras 

externas. 

Eficácia 

Nº de sessões formativas 12 2 3 30% 

19% 

Nº de escolas/instituições 

abrangidas 
8 2 1 17% 

Nº de alunos/jovens 

abrangidos 
180 36 20 14% 

Nº de professores/técnicos 

aplicadores 
12 2 2 20% 

OE1; OE3 

Intervenções em meio escolar, 

no Ensino Secundário, na 

prevenção dos prolemas ligados 

Eficácia 

N.º de escolas abrangidas 3 0 1 37% 

87% 

Nº de sessões 8 2 9 100% 
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ao consumo de álcool, em 

articulação com outras 

estruturas da ARS do Algarve, 

IP. 

Nº de alunos abrangidos 175 18 179 100% 

OE1; OE3 

Consultas de apoio psicossocial 

em adolescentes /jovens 

(prevenção indicada).  

Eficácia 

Nº de consultas 1000 100 1259 105% 

104% 

Nº de utentes ativos 175 18 300 124% 

OE1; OE3 

Acompanhamento técnico e 

monitorização do Programa de 

Respostas Integradas (PRI) de 

Faro e do PRI de Quarteira, 

cofinanciado pelo SICAD, no 

eixo da prevenção. 

Eficácia 

Nº de reuniões de 

acompanhamento técnico e 

monitorização 

12 2 12 100% 

135% 

Nº de relatórios produzidos 2 1 5 135% 

 

No ano 2019, para além das atividades incluídas no respetivo Plano, salienta-se a realização das seguintes atividades:  

 Desenvolvimento do projeto de intervenção psicossocial "Grupos Terapêuticos", direcionado para 

adolescentes/jovens, no âmbito da consulta do Gabinete de Atendimento a Jovens e Envolventes (GAJE), da 

Equipa Técnica Especializada de Prevenção. Este projeto teve início em outubro, foram realizadas 3 sessões, com 

periodicidade mensal, dirigidas a um grupo de 11 adolescentes/jovens.  

 Participação nas Reuniões de Plenário da CPCJ de Faro, modalidade alargada, com periodicidade  

bimestral; 

 Contributo para a definição do Plano de Atividades da CPCJ de Faro, na condição de parceria interinstitucional na 

Comissão Alargada, na área da prevenção dos CAD, bem como contributo na realização do respetivo relatório de 

atividades, com periodicidade anual; 

 

2. Área de missão: tratamento 

 

Nesta área de missão, as intervenções realizadas basearam-se no Modelo Integrado de Tratamento, preconizando a 

realização de diagnósticos individualizados e a prestação de cuidados respeitando, entre outros, os princípios do humanismo 

e pragmatismo e da centralidade no cidadão, com vista à mobilização do indivíduo para a mudança e adoção de estilos de 

vida mais saudáveis.  

As intervenções realizadas nesta área de missão dividem-se na realização de tratamento em ambulatório, desenvolvido 

pelas ETET do Barlavento e Sotavento e na realização de tratamento em internamento, efetuado na UDA. As execuções 

serão, seguidamente, apresentadas por Equipa. 

2.1 ETET do Sotavento  

No ano de 2019, para a ETET do Sotavento, foram estabelecidos três objetivos e nove indicadores.  
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Conforme se observa no seguinte Quadro 2., os três objetivos foram superados na sua totalidade. No que concerne aos 

indicadores, quatro foram superados e cinco foram atingidos.  

. Objetivos e indicadores da ETET do Sotavento - 2019 

Objetivos 

Estratégicos do 

QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 

da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 

Oop (O) 
Indicador (O) 

Meta 2019 

(O) 

Tolerância 

(QA) 

Resultad

o 2019 

Tx. 

Realiz. 

Indicad 

Tx. 

Realiz. 

Object. 

OE1 

Tratamento em regime de 

ambulatório (consultas) na 

ETET do Sotavento. 

Eficácia 

Nº total de utentes ativos 

na ETET do Sotavento no 

ano. 

2300 230 2669 134% 

112% 

Nº de novos utentes 

admitidos na ETET do 

Sotavento no ano. 

450 45 459 100% 

Nº total de consultas/ 

atendimentos nas ETET do 

Sotavento no ano. 

23000 2300 23927 100% 

% de novos utentes com 

realização de um  número 

mínimo de 2 consultas no 

ano 

74% 10% 89% 127% 

% de utentes em 

tratamento no ano com  

realização de um número 

mínimo de 5 consultas no 

ano 

64% 10% 62 % 100% 

% de novos utentes com 

tempo de espera por 1ª 

consulta ≤15 dias 

61% 10% 62% 100% 

OE1 

Tratamento em programa de 

substituição opiáceo (PSO) com 

metadona na ETET do 

Sotavento. 

Eficácia Nº total de utentes em PSO 1.400 99 1876 134% 134% 

OE1 
VIH - Rastreio na ETET do 

Sotavento. 
Eficácia 

Nº utentes rastreados 400 40 472 125% 

110% 

Taxa de cobertura 20% 10% 21% 100% 

 

O objectivo ―Tratamento em regime de ambulatório (consultas) na ETET do Sotavento‖ incluiu as seguintes acções: 

 Consultas:  

 Acolhimento;  

 Psiquiatria;  

 Medicina;  

 Avaliação Psicológica;  

 Psicologia/Psicoterapia;  

 Intervenção Familiar;  
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 Terapia Familiar;  

 Enfermagem;  

 Cessação Tabágica; 

 Cessação Tabágica em colaboração com ACES Central – Faro e Olhão; 

 Descentralizadas de VRSA, Tavira e Quarteira; 

 Planeamento familiar e rastreio de DST;  

 Serviço Social;  

 Grupos Psicoeducativos para utentes com PLA;  

 Consultas de apoio a Reclusos com problemas relacionados com CAD - E.P. de Faro e Olhão; 

 Deteção, Encaminhamento e Articulação com a consulta de Gastroenterologia do CHA, EPE – Faro, nas 

situações de AcHCV 

 Orientação de internos da especialidade de MGF (estágios opcionais de 1 mês);  

 Orientação de internos da especialidade de Psiquiatria 

 Orientação de estágios académicos de Enfermagem;  

 Orientação de estágios académicos de Psicologia;  

 Reuniões Clínicas;  

 Atividades formativas no exterior;  

 

2.2 ETET do Barlavento 

No que concerne à execução de 2019, dos três objectivos propostos para esta equipa, conforme se verifica no Quadro 3., um 

não foi atingido e dois foram superados. No que concerne aos nove indicadores, verifica-se que um não foi atingido, seis 

foram atingidos e dois foram superados. 

Quadro 3. Objetivos e indicadores da ETET do Barlavento - 2019 

Objetivos 

Estratégicos do 

QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 

da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 

Oop (O) 
Indicador (O) 

Meta 2019 

(O) 

Tolerância 

(QA) 

Resultad

o 2019 

Tx. 

Realiz. 

Indicad 

Tx. 

Realiz. 

Object. 

OE1 

Tratamento em regime de 

ambulatório (consultas) na 

ETET do Barlavento 

Eficácia 

Nº total de utentes ativos 

na ETET do Barlavento no 

ano. 

1.100 100 1056 100% 

99% 

Nº de novos utentes 

admitidos na ETET do 

Barlavento no ano. 

220 22 239 100% 

Nº total de consultas/ 

atendimentos nas ETET do 

Barlavento no ano. 

10000 1000 9518 100% 

% de novos utentes com 

realização de um  número 

mínimo de 2 consultas no 

ano 

74% 10% 80% 100% 
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% de utentes em 

tratamento no ano com  

realização de um número 

mínimo de 5 consultas no 

ano 

64% 10% 70% 100% 

% de novos utentes com 

tempo de espera por 1ª 

consulta ≤15 dias 

50% 10% 36% 90% 

OE1 

Tratamento em programa de 

substituição opiáceo (PSO) com 

metadona na ETET do 

Barlavento 

Eficácia Nº total de utentes em PSO 400 40 496 116% 116% 

OE1 
VIH - Rastreio na ETET do 

Barlavento 
Eficácia 

Nº utentes rastreados 250 25 260 100% 

111% 

Taxa de cobertura 20% 9% 30% 118% 

 

O objectivo ―Tratamento em regime de ambulatório (consultas) na ETET do Barlavento‖ incluiu as seguintes acções: 

 Consultas:  

 Acolhimento; 

  Psiquiatria; 

  Medicina; 

  Avaliação Psicológica e Neuropsicológica; 

 Psicologia/Psicoterapia; 

  Intervenção Familiar; 

  Terapia Familiar; 

  Enfermagem; 

  Dependências s/substância (e.g. jogo) 

  Cessação Tabágica; 

  Rastreio de DST e cancro do colo do útero; 

  Serviço Social; 

  Grupos Psicoeducativos para utentes com PLA na ETET e no E.P. de Silves; 

  Consultas de apoio a reclusos com problemas relacionados com CAD no EP de Silves; 

 Deteção, Encaminhamento e Articulação com a Consulta de Gastroenterologia do CHUA, EPE – Portimão, 

nas situações de AcHCV+; 

 Articulação e Encaminhamento para a Consulta de Infecciologia e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) 

do CHUA; 

 Encaminhamento e Articulação com a Consulta de Psiquiatria do CHUA, EPE - Portimão, nas situações de 

comorbilidade psiquiátrica; 

 Orientação de estágios académicos de Enfermagem; 

 Orientação de estágios académicos de Psicologia; 
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 Reuniões Clínicas; 

 Atividades formativas no exterior. 

No ano 2019, para além das actividades incluídas no respectivo Plano, salienta-se a realização das seguintes atividades:  

a) Atividades de sensibilização e informação em relação ao tabagismo; 

 

b) Participação nas ações desenvolvidas na Comemoração do Dia da Defesa Nacional (em colaboração com a ETEP); 

 

c) Preparação da nova modalidade de intervenção individual Ações de Sensibilização/Informação sobre o consumo de 

substâncias psicoativas (a iniciar em 2020); 

2.3 UDA 

Conforme podemos observar no Quadro 4, o objetivo estabelecido para o ano de 2019 foi superado. Relativamente aos 

três indicadores, verifica-se que os três foram superados. 

Quadro 4. Objetivo e indicadores da UDA – 2019 

Objetivos 

Estratégicos do 

QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 

da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 

Oop (O) 
Indicador (O) 

Meta 2019 

(O) 

Tolerância 

(QA) 

Resultad

o 2019 

Tx. 

Realiz. 

Indicad 

Tx. 

Realiz. 

Object. 

OE1 
Tratamento em regime de 

internamento na UDA. 
Eficácia 

Nº de internamentos 310 31 443 135% 

128% 

Taxa ocupação de 

internamentos em UDA no 

ano 

65% 10% 96% 132% 

Taxa de retenção de 

internamentos na UDA no 

ano 

80% 5% 86% 121% 

 

O objetivo ―Tratamento em regime de internamento na UDA‖ incluiu o desenvolvimento das seguintes ações: 

 Consultas: 

a. Medicina;  

b. Enfermagem;  

c. Psicologia e Avaliação Psicológica;  

d. Fisioterapia;  

 Abordagem psicofarmacológica;  

 Apoio psicoterapêutico;  

 Educação para a saúde,  

 Estabilização/ajuste da dose/ transferência/ descontinuação de programas de tratamento com agonista 

opiáceos.  
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 Jogos de dinâmica de grupo; 

 Atividades lúdicas/recreativas e pedagógicas;  

 Atividades manuais, ludoteca e videoteca.  

 

 

3. Área de missão: redução de riscos e minimização de danos 

As atividades desenvolvidas pela ETE de Redução de Riscos e Minimização de Danos têm como enfoque principal o 

trabalho de proximidade com os utentes. Este tipo de intervenção abrange uma população heterógena, bem como diversos 

contextos de consumo, visando sempre a redução dos riscos e minimização dos danos no que concerne ao consumo de 

substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.  

Conforme podemos observar no Quadro 5, dos objetivos estabelecidos em sede de planeamento, três foram atingidos e um 

foi superado. No que concerne aos sete indicadores, cinco foram atingidos e dois foram superados. 

. Objetivos e indicadores da ETERRMD – 2019 

 

4. Área de missão: reinserção 

A intervenção realizada nesta área pretende-se que seja global e que vise o treino e desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e profissionais, que se operacionalizam como facilitadoras da manutenção da abstinência do consumo de 

substâncias psicoativas e preventivas de desinserção social. A abordagem realizada na área da reinserção vai além da 

correção dos comportamentos e das atitudes dos indivíduos, focando também a transformação das instituições, dos agentes 

sociais e económicos.  

Dos cinco objectivos estabelecidos verifica-se, através do Quadro 6, que dois não foram atingidos e três foram superados. 

No que concerne aos indicadores, dois não foram atingidos, três foram atingidos e sete foram superados. 

Objetivos 
Estratégicos do 
QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 
da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 
Oop (O) 

Indicador (O) Meta 2019 
(O) 

Tolerância 
(QA) 

Resultad
o 2019 

Tx. 
Realiz. 
Indicad 

Tx. 
Realiz. 
Object. 

OE1 

Participação em eventos 
festivos sazonais como 
concentrações de motas e 
outros, em articulação com o 
CAD desta ARS do Algarve, IP. 

Eficácia Nº de ações realizadas 35 4 37 100% 100% 

OE1 

Intervenção em populações 
particularmente vulneráveis, 
como trabalhadores sexuais e/ 
ou consumidores de drogas 

Eficácia 

Nº de ações realizadas 90 4 90 100% 

100% 
Nº de participantes 
abrangidos 

300 15 295 100% 

OE1 

Participação em ações de 
divulgação em parceria com 
escolas, autarquias e/ ou outras 
entidades 

Eficácia 
N.º de ações realizadas 2 1 2 100% 

100% 
N.º de participantes 
abrangidos 

350 35 330 100% 

 

 

OE1; OE3 

Acompanhamento técnico e 
monitorização do Programa de 
Respostas Integradas (PRI) de 
Portimão, cofinanciado pelo 
SICAD, no eixo da redução de 
riscos e minimização de danos 

Eficácia 

Nº de reuniões de 
acompanhamento técnico e 
monitorização 

12 2 18 130% 

135% 

Nº de relatórios produzidos 2 1 5 135% 
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. Objetivos e indicadores da ETE de Reinserção – 2019 

Objetivos 
Estratégicos do 
QUAR da ARS 

Algarve (O) 

Objetivos Operacionais (OOp) 
da Unidade Orgânica (O) 

Parâmetro 
Oop (O) 

Indicador (O) Meta 2019 
(O) 

Tolerância 
(QA) 

Resultad
o 2019 

Tx. 
Realiz. 
Indicad 

Tx. 
Realiz. 
Object. 

OE1 

Realização de ações de 
sensibilização sobre os PLA e 
outras substâncias psicoativas 
em meio laboral, destinados a 
trabalhadores e chefias em 
articulação com as Autarquias 
Locais (AL) ou empresas da 
região 

Eficácia 

Nº de ações realizadas 45 5 48 100% 

 
140% 

Nº de entidades envolvidas 3 1 9 135% 

Nº de participantes 
abrangidos 

700 70 1401 135% 

Pesquisa e angariação de 
entidades 

4 1 6 135% 

OE1 

Intervenções de prevenção da 
desinserção em meio laboral em 
articulação com as AL e 
empresas da região 

Eficácia 

Nº de treinos de aptidões 
sociais efetuados 

4 1 5 100% 

121% 
Nº de participantes 
abrangidos 

40 4 59 118% 

Nº de empresas/ autarquias 
participantes 

3 1 9 135% 

OE1 

Implementação, em articulação 
com o IEFP, IP, das medidas de 
inserção preconizadas pelo 
Programa Vida-Emprego e 
outros Programas. 

Eficácia 

Nº de indivíduos integrados 
em medidas do Programa 
Vida-Emprego, e outras 
medidas de integração 
profissional do IEFP. 

50 5 10 22% 22% 

OE1 
Implementação de medidas de 
integração de utentes na vida 
ativa. 

Eficácia 

Nº de utentes em 
acompanhamento 

65 7 50 86% 

93% 

Nº de utentes integrados no 
mercado de trabalho 

45 5 45 100% 

OE1; OE3 

Acompanhamento técnico e 
monitorização do Programa de 
Respostas Integradas (PRI) de  
Quarteira, cofinanciado pelo 
SICAD, no eixo da redução de 
riscos e minimização de danos. 

Eficácia 

Nº de reuniões de 
acompanhamento técnico e 
monitorização 

4 1 7 135% 

135% 

Nº de relatórios produzidos 4 1 7 135% 

 

 

5. Outras actividades: 

 

 PORI 

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) é, desde 2006, uma medida estruturante de âmbito nacional ao nível 

da intervenção integrada na área dos comportamentos aditivos e dependências, que procura potenciar as sinergias 

disponíveis nos territórios, quer através do desenvolvimento e implementação de metodologias que permitam a realização de 

diagnósticos que fundamentem a intervenção, quer através de Programas de Respostas Integradas (PNRCAD 2013-2020). 

Assim, no âmbito do PORI, em 2019, manteve-se o acompanhamento realizado aos quatro projetos, que integram três PRI, 

nomeadamente PRI de Portimão, PRI de Faro e PRI de Quarteira.  

 FNAS 

O Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) é uma plataforma, em que um conjunto alargado de entidades aderem a uma 

carta de compromisso, que concorre para um agregado de objetivos com base nas metas do Plano Nacional para a Redução 

dos Comportamentos Aditivos e Dependências, designadamente nas que dizem respeito ao álcool.  
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No ano de 2019 a DICAD, monitorizou os três (3) compromissos estabelecidos para o triénio 2017-2019, mantendo 

simultaneamente a participação nas reuniões do Fórum.   

 Participação em Grupos de Trabalho e Outras Iniciativas 

Os profissionais da DICAD participaram em vários grupos de trabalho e outras iniciativas, designadamente: 

a) Conselho Regional de Saúde Mental 

b) Grupo de Trabalho – Jogo; 

c) Grupo de Trabalho para criação de uma estrutura e sistema de monitorização da intervenção preventiva no 

âmbito dos CAD; 

d) Grupo de Trabalho Mediação Social e Comunitária; 

e) Grupo de Trabalho Rede de Referenciação/Articulação para Crianças e Jovens com CAD e com Processos de 

Promoção e Proteção; 

f) Grupos de Trabalho para pessoas em situação de sem abrigo, promovidos pela Câmara Municipal de Portimão 

e Câmara Municipal de Albufeira; 

g) Participação no Conselho Municipal de Segurança de Lagos; 

h) Participação no Plano Local de Saúde 2017/2020 do Barlavento; 

i) Grupo de Trabalho para o planeamento e execução das atividades preventivas na área dos CAD, no âmbito do 

Dia da Defesa Nacional. 

 Atividade Formativa 

No ano de 2019, a DICAD e o Núcleo de Formação Profissional da ARS Algarve, na perspetiva de promover a aquisição e 

atualização de conhecimentos e incremento da capacidade de intervenção dos profissionais desta Divisão, organizaram as 

seguintes ações de formação em CAD:  

 Tabagismo em Pessoas com Transtornos Mentais e Dependências, nos dias 17 e 18 Janeiro. Esta formação teve a 

duração de 14 horas e contou com a participação de 18 formandos e de 1 formador externo; 

 Abordagem aos problemas relacionados com jogo patológico, nos dias 4 e 5 de Abril. Esta formação teve a duração 

de 14 horas e contou com a participação de 16 formandos e de 2 formadores externos; 

 Redução de Riscos e Minimização de Danos: uma realidade/uma necessidade, nos dias 12 e 15 de Abril. Esta 

formação teve a duração de 14 horas e contou com a participação de 15 formandos e de 2 formadores externos; 

Salienta-se, também, que os profissionais da DICAD realizaram várias atividades formativas em estruturas da ARS Algarve e 

em outras entidades, com os objetivos de melhorar a articulação entre as diversas estruturas intervenientes em CAD, bem 

como dotar os formandos de conhecimentos no âmbito dos CAD, permitindo, entre outras, melhoria na avaliação/triagem e 

encaminhamento dos utentes, segundo a rede de referenciação:  

 Medidas de Promoção e Proteção de Menores e Tratamento em Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 

nos dias 7 janeiro e 15 de fevereiro. Estas reuniões formativas foram desenvolvidas, respetivamente, pelo Centro 

Distrital de Faro do Instituto da Segurança Social e da DICAD. As ações tiveram 4 horas de duração e contaram 

com a presença de cerca de 30 formandos; 
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 Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências/Saúde Escolar, nos dias 6 e 7 de Maio. Esta ação foi 

desenvolvida no ACeS Central, teve a duração de 14 horas e contou com a presença de cerca de 12 formandos e 2 

formadores internos; 

 Sensibilização à abordagem dos CAD e intervenção em CAD (deteção precoce, intervenção, referenciação). Foram 

realizadas 2 ações no ACeS do Barlavento. Cada ação teve 7 horas de duração e contou com a participação de 35 

formandos e 2 formadores internos. Estas ações tiveram como principais objetivos: promover a melhoria da 

articulação entre as ETET e os Cuidados de Saúde Primários, dotar os profissionais de conhecimentos específicos 

sobre CAD, nomeadamente ao nível diagnóstico e, potenciar a devida implementação da Rede de Referenciação. 

 Sensibilização para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Perturbações de Saúde Mental na 

adolescência, no dia 23 de maio. Esta ação teve a duração de 4 horas e contou com a presença de 13 formandos e 

2 formadores internos. Os principais objetivos foram: promover a melhoria da articulação entre a ETEP e o Serviço 

de Pedopsiquiatria do CHUA – Unidade de Faro, dotar os profissionais de conhecimentos específicos sobre CAD, 

nomeadamente ao nível diagnóstico e tratamento, bem como facilitar a referenciação entre os serviços. 

 Construção de Pontes e Intervenção Integrativa (GASMI/DICAD), nos dias 23 e 24 de Setembro, com a duração de 

14 horas e participação de 24 formandos e 4 formadores internos. 

 Curso curricular para Médico Internos do 2º ano do Internato em MGF. Este curso insere-se no âmbito da 

articulação existente entre a DICAD e a Coordenação do Internato de MGF, teve a duração de 14 horas e contou 

com a presença de 16 formandos e de 3 formadores internos. 

Ainda no âmbito da actividade formativa, a DICAD acolheu a realização de estágios nas diversas áreas, nomeadamente do 

Internato Médico de MGF, Internato Médico de Psiquiatria, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, nomeadamente: 

 Nº Total de Estágios de Medicina: 11 

 Medicina Geral e Familiar: 8 estágios com duração média de 130 horas  

 Psiquiatria: 3 estágios com duração média de 400 horas  

 Nº de Estágios de Psicologia: 4 estágios (3 estágios de 400 horas + 1 estágio de 328 horas) 

 Nº de estágios de Enfermagem: 10 estágios (4 estágios de 128 horas + 6 estágios de 140 horas). 

 Nº de estágios de Serviço Social: 1 estágio de 322 horas 

 

Reuniões de articulação inter e intrainstitucional 

Com vista à melhoria ao desenvolvimento de atividades futuras em conjunto, bem como à melhoria da articulação inter e 

intrainstitucional, no ano de 2019 a coordenação da DICAD reuniu com as seguintes entidades: 

a) Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; 

b) Agrupamento dos Centros de Saúde (ACeS)) Central;  

c) ACeS Sotavento 

d) ACeS Barlavento; 

e) Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI); 
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f) Departamento de Saúde Pública e Planeamento; 

g) Instituto da Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Faro; 

h) Universidade do Algarve; 

i) Comissão de Dissuasão para Toxicodependência de Faro; 

j) Câmara Municipal de Tavira; 

k) Direção Geral da Saúde – no âmbito da Comissão de Acompanhamento do Programa Troca de Seringas 

(CAPTS); 

l) Moto Clube de Faro; 

 

 Reuniões de trabalho - Serviço de Psiquiatria e Pedopsiquiatria - CHUA 

Em 2019 mantiveram-se as reuniões de trabalho para a discussão de casos clínicos, de utentes seguidos em ambos os 

serviços, com os seguintes serviços.  

 ETET do Barlavento e Serviço de Psiquiatria do CHUA – Unidade de Portimão - periodicidade bimestral.  

 ETEP e Departamento de Pedopsiquiatria – periodicidade trimestral 

Considera-se que estas reuniões de trabalho constituem um exemplo de boas práticas, contribuindo para uma prestação de 

cuidados de saúde integrados, com impactos significativos na melhoria dos cuidados prestados ao utente. 

 Colaboração com outras estruturas 

No ano de 2019 os técnicos das diversas equipas técnicas especializadas da DICAD mantiveram a colaboração com outras 

estruturas da ARS Algarve, I.P., e com entidades externas, nomeadamente: 

a) Projeto Janela Aberta à Família – colaboração de uma Psicóloga da ETEP 10 horas/semana; 

b) Grupos de Apoio a Saúde Mental Infantil (GASMI), nos ACeS Central e do Barlavento – colaboração de 

2dia/semana de uma Psicóloga da ETEP e colaboração 1 dia/semana de um Psicólogo da ETET do Barlavento; 

c) Consultas de apoio intensivo à cessação tabágica no ACeS Central - em Faro e Olhão – colaboração de uma 

tarde/semana de uma médica da ETET do Sotavento e colaboração de 1 tarde/semana de uma Psicóloga 

(Responsável de Equipa) da ETEP e de um Psicólogo da ETET do Sotavento; 

d) Conselhos Locais de Ação Social, Lagos, Portimão, Monchique, Loulé, Faro, São Braz; 

e) CPCJ de Faro, através da colaboração de uma Técnica da ETEP/DICAD, licenciada em Investigação Social 

Aplicada, como membro comissário da CPCJ nas reuniões da comissão alargada; 

f) Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) de Loulé e Faro. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

 Reuniões Clínicas Equipas Técnicas Especializadas 

No ano de 2019, os técnicos das equipas da DICAD, realizaram e apresentaram diversos trabalhos, no âmbito das reuniões 

clínicas das ETE. Estes trabalhos tiveram como objetivo a aquisição e atualização de conhecimentos, com base nas mais 

recentes evidências científicas, na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

 Contributos na elaboração de documentos 
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No ano de 2019, a DICAD contribuiu para a elaboração de diversos documentos estratégicos e de gestão, nomeadamente:  

a) Plano de Atividades da ARS Algarve, I.P. 2019;  

b) Relatório de Atividades da ARS Algarve, I.P. 2018; 

c) Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações 

conexas, 2019;  

d) Relatório Anual 2018: Monitorização do PNRCAD 2013-2020; 

 Relatório de Monitorização 2018: Subcomissão Dissuasão; 

 Relatório de Monitorização 2018: Subcomissão Comunicação e Formação; 

 Relatório de Monitorização 2018: Subcomissão Informação e Investigação; 

 Relatório de Monitorização 2018: Subcomissão Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de 

Danos, Tratamento e Reinserção; 

e) Plano de Desenvolvimento Social Supraconcelhio do Algarve (coordenado pelo ISS- centro Distrital de Faro); 

f) Conselho Regional de Saúde Mental: Estabelecimento das prioridades em matéria de saúde 

mental/dependências. 

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

 
Área de missão: prevenção 

 No objetivo ―Intervenções de prevenção universal em meio escolar, com base no projeto ―Eu e os Outros‖, promovido 

pelo SICAD, e em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, e com entidades parceiras externas‖, o 

incumprimento do objetivo, e de todos os indicadores, decorreu de causas exógenas. Nomeadamente existiu 

dificuldade da parte de agentes educativos, professores ou técnicos, para realizarem uma participação ativa como 

agentes de prevenção e de mudança, subjacente a este tipo de programa. Estes agentes revelaram preferência por 

solicitar, em detrimento do projeto, intervenções de caráter informativo realizadas junto dos jovens, no contexto 

escolar, pela ETEP.   

 No objetivo ―Intervenções em meio escolar, no Ensino Secundário, na prevenção dos problemas ligados ao consumo 

de álcool, em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, I.P.‖, o incumprimento do primeiro indicador ―Nº de 

escolas abrangidas‖ decorreu de causas exógenas. Concretamente duas das três escolas definidas, apesar de terem 

identificado como pertinente a intervenção na área da prevenção dos problemas ligados ao consumo de álcool, por 

razões que lhes  

são também exógenas acabaram por não conseguir reunir as condições para a sua realização.  

Acresce que no ano de 2019, uma das quatro psicólogas da equipa, esteve de atestado prolongado por doença; outra 

das psicólogas esteve em licença de maternidade e amamentação, de janeiro a junho de 2019, retomando as suas 

funções em julho 2019. Tal implicou uma gestão dos recursos humanos adaptada a estas situações, com o objetivo de 

se obter resultados proporcionalmente satisfatórios. 

Área de missão: tratamento 

 No objetivo ―Tratamento em regime ambulatório (consultas) na ETET do Barlavento‖ o incumprimento do indicador ―% de 

novos utentes com tempo de espera por 1ª consulta ≤ 15 dias‖ decorre de causas exógenas relacionadas com o facto 

de, no ano de 2019, 3 técnicos que realizam primeiras consultas (acolhimento) terem estado ausentes do serviço devido 
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a doença, por períodos variáveis (entre 2 semanas e 3 meses e meio). Acresce, ainda, ter sido verificada a necessidade 

de realizar acompanhamento mais regular a utentes em consultas de seguimento, nomeadamente os que apresentam 

PLA devido ao perfil específico destes utentes, o que representou um decréscimo da disponibilidade individual de cada 

técnico em termos de agenda para receber novos casos.   

Salienta-se que em 2019 manteve-se a escassez de recursos médicos o que, em alguns casos, também interferiu no 

planeamento das primeiras consultas. Tentou-se, sempre que possível, agendar consulta médica nas 2 semanas 

seguintes ao acolhimento, o que se considerou ser uma resposta aceitável atendendo à casuística. 

 

Área de missão: reinserção 

 No objetivo ―Implementação, em articulação com o IEFP, das medidas de inserção preconizadas pelo Programa Vida-

Emprego e outros Programas‖ o incumprimento do indicador ―Nº de indivíduos integrados em medidas do Programa 

Vida-Emprego e outras medidas de integração profissional do IEFP‖ é decorrente de causa exógena. Os Programas 

iniciados pelo IEFP, após o término do Programa Vida-Emprego, não contemplam medidas específicas para a 

população com CAD. A esta situação acresce o facto de que apoios financeiros estabelecidos para estes programas 

não potenciam a adesão dos empresários da região a esta atividade.  

 No objectivo ―Implementação de medidas de integração de utentes na vida ativa‖ o incumprimento do indicador. ―Nº de 

utentes em acompanhamento‖ é decorrente de causa exógena à ETER, uma vez que devido ao elevado número de 

desistências e despedimentos de utentes que se encontravam integrados no mercado laboral, não foi possível realizar 

acompanhamento aos mesmos. 

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

Tendo em vista uma melhoria do desempenho será de suma importância dotar a DICAD de recursos humanos, de forma a 

garantir a sustentabilidade do serviço e da prestação de cuidados aos utentes com CAD.   

Será realizada sensibilização junto das ETE para a elaboração de objetivos e implementação de estratégias que reduzam o 

impacto de fatores exógenos, na execução do planeamento.   

Manter-se-á a realização mensal da reunião de Coordenação da DICAD, com participação dos Responsáveis das UIL e 

Equipas, com vista à monitorização periódica do desempenho, identificação de problemas e correção dos mesmos, bem 

como fomentar a colaboração entre as várias áreas de missão da DICAD, com vista a uma melhor rentabilização dos 

recursos existentes e melhoria dos cuidados prestados à população. 

 

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 
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Quadro 26: Execução do Plano de Atividades 2019 - DICAD 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 Nº de escolas/entidades envolvidas 13 12 2 24 15% 22 121% Superou

1.2. Nº de professores/profissionais envolvidos 26 25 3 52 45% 51 124% Superou

1.3 N.º de ações realizadas (sessão/grupo) 57 60 12 118 15% 128 129% Superou

1.4 População abrangida (em nº de indivíduos) 2154 2 200 440 3 466 25% 5 493 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 Nº de sessões formativas 12 12 2 28 15% 3 30% Não atingiu

2.2 Nº de escolas/instituições abrangidas 7 8 2 11 15% 1 17% Não atingiu

2.3 Nº de alunos/jovens abrangidos 127 180 36 470 25% 20 14% Não atingiu

2.4 Nº de professores/técnicos aplicadores 13 12 2 30 45% 2 20% Não atingiu

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 N.º de escolas abrangidas 3 3 0 4 20% 1 37% Não atingiu

3.2 Nº de sessões 8 8 2 13 30% 9 100% Atingiu

3.3 Nº de alunos abrangidos 196 175 18 289 50% 179 100% Atingiu

OOp4: Consultas de apoio psicossocial em adolescentes/jovens (prevenção indicada)

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1 Nº de consultas 1018 1 000 100 2 331 40% 1 259 105% Superou

4.2 Nº de utentes ativos 171 175 18 306 50% 300 124% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1 Nº de reuniões de acompanhamento técnico e monitorização 15 12 2 17 25% 12 100% Atingiu

5.2 Nº de relatórios produzidos 4 2 1 4 75% 5 135% Superou

OOp6: Tratamento em regime ambulatório (consultas) na ETET do Sotavento

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1 N.º total de utentes ativos na ETET do Sotavento no ano. 2567 2 300 230 2 573 15% 2669 134% Superou

6.2 N.º de novos utentes admitidos na ETET do Sotavento no ano. 458 450 45 497 10% 459 100% Atingiu

6.3 N.º total de consultas/atendimentos nas ETET do Sotavento no ano. 24398 23 000 2 300 25 357 15% 23927 100% Atingiu

6.4
% de novos utentes com realização de um número mínimo de 2 consultas 

no ano
88,00% 74% 10% 88% 25% 89,0% 127% Superou

6.5
% de utentes em tratamento no ano com realização de um número 

mínimo de 5 consultas no ano 
65,1% 64% 10% 75% 25% 62,0% 100% Atingiu

6.6 % de novos utentes com tempo de espera por 1ª consulta ≤ 15 dias 61% 65% 10% 80% 10% 62,0% 100% Atingiu

OOp7: Tratamento em programa de substituição opiáceo (PSO) com metadona na ETET do Sotavento

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1 N.º total de utentes em PSO 1753 1 400 99 1 753 100% 1876 134% Superou

OOp8: VIH – Rastreio na ETET do Sotavento

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1 Nº utentes rastreados 472 400 40 472 40% 472 125% Superou

8.2 Taxa de cobertura 22% 20% 10% 40% 60% 21,0% 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

OOp3: Intervenções em meio escolar, no Ensino Secundário, na prevenção dos prolemas ligados ao consumo de álcool, em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, I.P.

INDICADORES

INDICADORES

OOp5: Acompanhamento técnico e monitorização do Programa de Respostas Integradas (PRI) de Faro e do PRI de Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no eixo da prevenção

INDICADORES

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

OOp1: Intervenções de informação e/ou sensibilização, integradas e focalizadas, sobre as substâncias psicoativas e os riscos associados ao seu consumo, em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, bem como 

com entidades parceiras externas

INDICADORES

OOp2: Intervenções de prevenção universal em meio escolar, com base no projeto “Eu e os Outros”, promovido pelo SICAD, e em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, e com entidades parceiras externas

INDICADORES
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OOp9: Tratamento em regime ambulatório (consultas) na ETET do Barlavento

2018 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1 N.º total de utentes ativos na ETET do Barlavento no ano. 1063 1 000 100 1 150 15% 1 056 100% Atingiu

9.2 N.º de novos utentes admitidos na ETET do Barlavento no ano. 262 220 22 288 10% 239 100% Atingiu

9.3 N.º total de consultas/atendimentos na ETET do Barlavento no ano. 10191 10 000 1 000 13 000 15% 9 518 100% Atingiu

9.4
% de novos utentes com realização de um número mínimo de 2 consultas 

no ano
88,00% 74% 10% 88% 25% 80,0% 100% Atingiu

9.5
% de utentes em tratamento no ano com realização de um número 

mínimo de 5 consultas no ano 
69,60% 64% 10% 75% 25% 70,0% 100% Atingiu

9.5 % de novos utentes com tempo de espera por 1ª consulta ≤ 15 dias 41,00% 50% 10% 80% 10% 36,0% 90% Não atingiu

OOp10: Tratamento em programa de substituição opiáceo (PSO) com metadona na ETET do Barlavento

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1 N.º total de utentes em PSO 486 400 40 550 100% 496 116% Superou

OOp11: VIH – Rastreio na ETET do Barlavento

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1 Nº utentes rastreados 302 250 25 302 40% 260 100% Atingiu

11.2 Taxa de cobertura 34,0% 20% 9% 34% 60% 30,0% 118% Superou

OOp12: Tratamento em regime de internamento na UDA

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

12.1 Nº de internamentos 352 310 31 352 20% 443 135% Superou

12.2 Taxa de ocupação de internamentos em UDA no ano 89,6% 65,0% 10% 89,6% 40% 96,0% 132% Superou

12.3 Taxa de retenção de internamentos na UDA no ano 84,4% 80% 5% 87% 40% 86% 121% Superou

OOp13: Participação em eventos festivos sazonais como concentrações de motas e outros, em articulação com o CAD desta ARS do Algarve, IP

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

13.1 N.º de ações realizadas 39 35 4 40 100% 37 100% Atingiu

OOp14: Intervenção em populações particularmente vulneráveis, como trabalhadores sexuais e/ou consumidores de drogas

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

14.1 N.º de ações realizadas 90 90 4 95 50% 90 100% Atingiu

14.2 N.º de participantes abrangidos 310 300 15 320 50% 295 100% Atingiu

OOp15: Participação em ações de divulgação em parceria com escolas, autarquias e/ou outras entidades

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

15.1 N.º de ações realizadas 4 2 1 10 50% 2 100% Atingiu

15.2 N.º de participantes abrangidos 370 350 35 400 50% 330 100% Atingiu

OOp16: Acompanhamento técnico e monitorização do PRI de Portimão, cofinanciado pelo SICAD, no eixo da RRMD

2018 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

16.1 Nº de reuniões de acompanhamento técnico e monitorização 14 12 2 17 25% 18 130% Superou

16.2 Nº de relatórios produzidos 4 2 1 3 75% 5 135% Superou

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

17.1 N.º de ações realizadas 54 45 5 54 25% 48 100% Atingiu

17.2 Nº de entidades envolvidas 5 3 1 5 25% 9 135% Superou

17.3 N.º de participantes abrangidos 901 700 70 901 25% 1401 135% Superou

17.4 Pesquisa e angariação de Entidades 5 4 1 5 35% 6 135% Superou

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp17: Realização de ações de sensibilização sobre os PLA e outras substâncias psicoativas em meio laboral, destinados a trabalhadores e chefias em articulação com as Autarquias Locais (AL) ou empresas da região

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS   Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
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2.12 Gabinete de Auditoria e Controlo Interno 

Nota introdutória 

O GACI tem por finalidade instituir e manter um Sistema de Controlo Interno adequado às necessidades da ARS Algarve, I.P. 

e apoiar esta na prossecução dos seus objetivos e metas, assegurando que os mesmos sejam alcançados de forma eficiente 

e económica, na identificação, avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, bem como no controlo e 

governação nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, com vista a assegurar o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares. 

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano 

A atividade desenvolvida pelo GACI teve por suporte, naturalmente, o plano de auditoria interna apresentado para 2019, 

aprovado pelo Conselho Diretivo da ARS, e outros trabalhos desenvolvidos no exercício, extraplano.  

1.1 Reconhecidas no Plano Anual  

As ações previstas no Plano de Atividades para 2019 do GACI, aprovado em reunião de Conselho Diretivo de 26/03/2019, 

contemplou a realização dos seguintes trabalhos: 

OOp18: Intervenções de prevenção da desinserção em meio laboral em articulação com as AL e empresas da região

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

18.1 N.º de treinos de aptidões sociais efetuados 4 4 1 6 20% 5 100% Atingiu

18.2 N.º de participantes abrangidos 48 40 4 66 40% 59 118% Superou

18.3 N.º de empresas/autarquias participantes 3 3 1 6 40% 9 135% Superou

OOp19: Implementação, em articulação com o IEFP, IP, das medidas de inserção preconizadas pelo Programa Vida-Emprego e outros Programas

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

19.1
N.º de indivíduos integrados em medidas do Programa Vida-Emprego, e 

outras medidas de integração profissional do IEFP
28 50 5 92 100% 10 22% Não atingiu

OOp20: Implementação de medidas de integração de utentes na vida ativa

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

20.1 N.º de utentes em acompanhamento. 148 65 7 148 50% 50 86% Não atingiu

20.2 N.º de utentes integrados no mercado de trabalho. 92 45 5 92 50% 45 100% Atingiu

OOp21: Acompanhamento técnico e monitorização do PRI de Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no eixo da RRMD

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

21.1 Nº de reuniões de acompanhamento técnico e monitorização 5 4 1 6 25% 7 135% Superou

21.2 Nº de relatórios produzidos 5 4 1 6 75% 7 135% Superou

109%

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Grau de Execução
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• Relatório de atividades 2018 e Plano de atividades 2019 – A 16/01/2019 foi apresentado o relatório de atividades do 

trabalho desenvolvido durante o ano de 2018 e o Plano de atividades para o ano de 2019; 

• Auditoria interna aos Serviços Farmacêuticos e respetivo Armazém - A ação incidiu na verificação e avaliação da 

gestão de stocks pelos serviços farmacêuticos e controlo das existências no armazém F com base nos dados e consumos 

verificados nos anos de 2017 e 2018. 

• Auditoria USF modelo B – Por determinação do Gabinete da Secretária de Estado da Saúde e consequente 

despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve I.P, (ARSA) datado de 14/03/2019, foi o Gabinete de 

Auditoria e Controlo Interno (GACI) incumbido de proceder à realização de auditoria aos horários dos profissionais das 

carreiras de enfermagem e de assistentes técnicos das USF modelo B para verificação do cumprimento das disposições 

legais constantes no Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22.08, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/20017, de 21.06; 

• Auditoria interna aos Tempos de Faturação (Dívidas a Terceiros) - A ação desenvolveu-se no âmbito da Instrução 

n.º 4/2018 do GCCI e teve como objetivo o disposto no Guião constante da instrução, nomeadamente a análise da situação 

económica- financeira da ARSA nos anos de 2017 e 2018, a evolução da divida e o respetivo cumprimento da lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso; Na presente data e por solicitação do DGAG foi prorrogado o prazo para 

apresentação de contraditório até 31 de janeiro e só posteriormente será elaborado o relatório final. 

• Monitorização do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – Efetuada a monitorização do 

plano e análise do cumprimento das medidas aprovadas, com a elaboração de relatório de execução semestral; 

• Manuais de Procedimentos e de Controlo Interno – Conclusão do Manual de Procedimentos e Controlo do 

Património; 

• Procedimentos de Controlo Interno - análise e caracterização das práticas de controlo interno existentes, de forma a 

avaliar e controlar a execução de empreitadas de obras públicas, no âmbito do exposto pela ACSS através do oficio n.º 

60259/2019 de 24.09.2019, e procedimentos de controlo interno na execução de empreitadas de obras públicas; 

• Inventário Final 2018 - apresentação do resultado do acompanhamento efetuado pelo GACI no âmbito do inventario 

final 2018 referente aos bens constantes no âmbito do armazém farmácia (Armazém F) no seguimento de deliberação do 

Conselho Diretivo de 12 de dezembro de 2018. 

1.2 Extraplano Anual  

• Auditoria interna no âmbito da Formação de profissionais – Candidatura CRESC Algarve 2020 - Por solicitação do 

Núcleo de Formação Profissional da ARS Algarve (NFP) e consequente despacho da Sra. Vogal Dra. Josélia Gonçalves, 

exarado na informação n.º 085/NFP/2019, datada de 19/06/2019, foi autorizada a realização de uma auditoria interna ao 

nível dos procedimentos e organização processual, com o objetivo de ajudar na correta organização e implementação das 

medidas corretivas consideradas necessárias ao seu bom desempenho. 
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• Pronúncia sobre inutilização de medicamentos, produtos farmacêuticos e outros, no seguimento de propostas de 

inutilização de produtos por parte dos serviços e de acordo com despacho dos elementos do Conselho Diretivo.  

1.3 Outros 

Os dois elementos que integram o GACI, desenvolveram e participaram em atividades para as quais foram nomeadas e 

indicadas, nomeadamente na Comissão de Ética para a Saúde e no Subgrupo do Sistema de Gestão Documental. 

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos 

Das 3 ações de auditoria concluídas, foram emitidas diversas recomendações, que poderão vir a ser consideradas em 

futuros planos de ação para o acompanhamento da sua implementação, ou mesmo de auditorias de seguimento.  

Foi apresentado o Manual de Procedimentos e Controlo do Património para análise e eventual aprovação por parte do CD.  

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes 

 Nada a registar, contudo no decurso do ano um dos elementos esteve ausente no total de 60 dias por doença.  

Medidas para um reforço positivo do desempenho 

No seio da Instituição deve ser diligenciado para que sejam públicos os resultados das ações de auditoria interna realizadas, 

bem como as recomendações propostas e oportunamente aprovadas pelo CD e respetivas fichas de melhoria.  

Grau de execução  

O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento desta equipa. 

Quadro 27: Execução do Plano de Atividades 2019 - GACI 

 

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1 número de auditorias realizadas 6 3 1 6 100% 3 100% Atingiu

OOp2: Proceder à monitorização da implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 apresentação de relatório de monitorização semestrais 2 2 0 2 100% 2 125% Superou

OOp3: Proceder a revisão dos regulamentos/manuais de controlo interno

2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1 número de regulamentos/manuais revistos 1 2 0 2 100% 2 125% Superou

INDICADORES

Grau de Execução

117%

OBJECTIVOS OPERACIONAIS -  Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI)

OOp1:  Assegurar o plano de auditorias programadas de controlo interno

INDICADORES

INDICADORES
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VIII. AVALIAÇÃO FINAL 

1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados 

Ao longo deste documento temos vindo a apresentar dados qualitativos e quantitativos reveladores dos resultados atingidos. 

Da análise da execução do Plano de Atividades para 2019, apesar de se terem verificados algumas causas que justificaram 

alguns desvios negativos relativamente às metas inicialmente planeadas, consideramos que os objetivos propostos quanto à 

sua estrutura orgânica foram, na sua grande maioria superados. 

No que respeita à avaliação final do serviço no âmbito do QUAR 2019, já ponderada, esta situou-se nos 99%, contudo a ARS 

Algarve superou globalmente o parâmetro de avaliação da qualidade. 

No entanto no parâmetro da eficiência a ARS Algarve não conseguiu atingir todos os objectivos propostos.  

Num total de 12 OOp, dois objetivos operacionais foram superados (17% do total). Por outro lado, dos 25 indicadores, um foi 

avaliado a um nível de excelência (uma vez que obtive uma taxa de realização máxima de 135%), 2 foram superados, 18 

atingidos e 7 não foram atingidos. 

Gráfico 21: Grau de Execução do QUAR da ARS Algarve 

 

 

O gráfico seguinte evidencia a aferição do cumprimento dos OOp da ARS Algarve, com destaque para os objetivos 

relevantes, apresentados a laranja, sendo que o valor de 0% (desvio nulo) equivale ao cumprimento da meta (taxa de 

realização 100%). 
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Gráfico 22: Aferição do Cumprimento dos Objetivos Operacionais 

 

 

No que respeita à realização do Plano de Atividades esta situou-se nos 110% relativamente à sua estrutura orgânica e de 

110% relativamente às atividades do Plano Nacional de Saúde e dos Programas de Saúde Prioritários. 

 

2. Menção Proposta como Resultado da Auto-Avaliação – QUAR 2019 

Apesar de conduzidos pelos valores da integridade, profissionalismo, respeito, sentido de serviço, e com o esforço e 

empenho de todos os que trabalharam para o sucesso organizacional, nao foi possível alcançar um nível de desempenho 

igual em relação aos anos anteriores. 

Nestes termos, e atendendo que os fatores que condicionaram o não cumprimento de três objetivos, foi de carater externo, 

propomos que, salvo melhor decisão, seja atribuído a avaliação final de desempenho Satisfatório. 

No gráfico seguinte está representada a taxa de realização global atingida, que resulta do somatório do desempenho 

executado por parâmetro de avaliação. É também referido o desempenho planeado. 

A ARS Algarve apresenta uma Taxa de Realização Global atingida de 95% (ajustada ao limite máximo de 135%) que resulta 

do cálculo de uma taxa de realização ajustada em função das ponderações de cada parâmetro. 
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Gráfico 23: Taxa de Realização Decomposta por Parâmetro 

 

 

3. Conclusões Prospetivas 

Em 2019 a ARS Algarve, IP conseguiu algumas melhorias na organização e desenvolvimento do seu processo de 

planeamento, designadamente no envolvimento da estrutura aos diversos níveis.  

Contudo, existem ainda algumas debilidades que só com a continuidade do processo e a implementação de ferramentas de 

suporte serão superadas, nomeadamente com o reforço das competências dos recursos humanos e a introdução de 

sistemas de informação de suporte ao processo de planeamento estratégico são condição necessária à sua melhoria. 

O alinhamento e o reforço do envolvimento das diversas unidades orgânicas com as prioridades estratégicas da ARS exigem 

uma melhoria do processo interno, designadamente a realização de mais reuniões de monitorização e reflexão sobre as 

atividades em curso. 

A ARS Algarve continuará a desenvolver este modelo de execução da estratégia, investindo na sua operacionalização ao 

nível da participação dos colaboradores e da disponibilização de instrumentos de suporte. 

Uma melhor avaliação da envolvente externa e dos seus condicionalismos é essencial para uma correta definição das 

estratégias e dos objetivos operacionais. A melhoria do processo de planeamento e da organização interna, apesar das 

condicionantes e constrangimentos externos e internos, continuará a ser uma das prioridades, tendo em vista assegurar a 

eficácia e eficiência dos serviços, de forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade aos cidadãos e a contribuir 

para a sustentabilidade financeira do sistema. 
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IX. ANEXOS 
 

ANEXO 1 - Legenda da Ficha de Atividades 2019 - Unidade Orgânica 

ANEXO 2: Quadro de Avaliação e Responsabilização - QUAR 

ANEXO 3 - Balanço Social (Serviços Centrais + Cuidados de Saúde Primários (ACES) 

ANEXO 4 – Tabelas de Informação Complementar 
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ANEXO 1 - Legenda da Ficha de Atividades 2019 – por Unidade Orgânica 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2019- ARS Algarve, IP

Ficha de Atividades da Unidade Orgânica / Funcional: 
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(QA) Quando Aplicável ;  (O) Obrigatório

(1)  De acordo com os diplomas que estabelecem a orgânica da instituição.

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

(5)  Identificação da base de confirmação do resultado

 (7) instituição externa responsável pela realização final do OOp, quando aplicável
 (8) Instituição, direcções ou unidades que concorrem para a realização do OOp, internas ou externas à própria Organização
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Responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, 

serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional;

 valores prévios: Histórico de valores do indicador até aos últimos 5 anos.

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;

Valor crítico: Benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres (a indicar em Observações) ou, na falta 

deste, ao melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa. Estes valores devem permitir enquadrar a proposta da meta.

(2)  ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência 

(enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e 

características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)

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

organização, entre outros)  Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos 

sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência 

pretendida da ação desenvolvida)

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

(ASPFP); Atividade Não Orçamentada (ANC)

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

são, ou terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
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ANEXO 2: Quadro de Avaliação e Responsabilização - QUAR 

 

Espaço para logotipo Institucional

NOME DO 

ORGANISMO

MISSÃO DO 

ORGANISMO  

DESIGNAÇÃO 

OE 1 Devolver a confiança no SNS na Região



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


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


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


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


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


20%

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1+ OE2+ OE4+OE5+OE6) - R 30%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao 

total de cirurgias programadas (%)
51,3% 52,6% 60,0% 58,5% 58,5% 59 3,5 63,2 50% Dezembro 59 100% Atingiu

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

médicas/Total de consultas médicas) (%)
29% 29% 28% 27% 28,0% 28,5 3 32 50% Dezembro 28 100% Atingiu

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto  (OE1+OE2+OE3+OE5+OE6)   (ARS+DGS) 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo 

programa de rastreio do cancro da mama (%)
66 61 62 57 61 62 3 66 20% Dezembro 61 100% Atingiu

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

organizado em população entre os 25-60 anos (%)
4,2 5,3 7,1 12 15,6 22 8 60 20% Dezembro 26,6 100% Atingiu

2.3
Taxa de cobertura da população em idade eligível  abrangida 

pelo programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%)
ND ND ND 32 25 32 7 50 20% Dezembro 20 80% Não atingiu

2.4
% de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio 

da Retinopatia Diabética
66 67 67 0 0 30 10 80 20% Dezembro 0 0% Não atingiu

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

anos
NA NA NA NA NA 33 0 100 20% Dezembro 0 0% Não atingiu

INDICADORES

INDICADORES

ANO: 2019

Ministério da Saúde

EFICÁCIA

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.
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OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1+ OE2+ OE3+OE6)   (ARS+DGS) 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

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

crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação
95 94 93 93 95 95 1,5 97 40% Dezembro 95 100% Atingiu

3.2

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

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

idade no ano em avaliação

95 90 92 91 93 95 1,5 97 40% Dezembro 93 99% Não atingiu

3.3
 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes 

em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas
89 87 87 82 ND 82 5 89 20% Dezembro 82 100% Atingiu

OOp4: Desenvolver ações para a elaboração do Plano Regional de Saúde ( OE2+ OE3+ OE4+ OE5+ OE6)    -  R  (ARS+DGS) 30%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1 Atualização do Perfil Regional de Saúde (mês) ND ND ND ND ND 7 0 6 50% Dezembro 7 100% Atingiu

4.2 Apresentação do Plano (mês) ND ND ND ND ND 12 0 11 50% Dezembro 12 100% Atingiu

60%

OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº2 do artº 16 da LOE 2019 (OE3 + OE5) -  R 50%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1

Nº máximo de dias ao apuramento e comunicação dos pontos 

SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 

(Nº dias)

ND ND ND ND ND 90 0 30 25% Dezembro 90 100% Atingiu

5.2

Percentagem de trabalhadores com processamento da 

valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu 

processo de avaliação de desempenho (%)

ND ND ND ND ND 90 9 100 75% Dezembro 100 125% Superou

OOp6:  Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica  (OE1+ OE2+OE3+OE5) -   (ARS+DGS) 10%

2014 2015 2016 2017 2018 ( E ) Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

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

tabágica tendo como referência o ano anterior
25 54 9 10 1 3 2,5 10 100% Dezembro -0,01 -1% Não atingiu

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1+OE2+OE4+OE5+OE6) -  R 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1 Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%) 65 76 81,8 85,5 88,6 90 6 100 100% Dezembro 86,7 100% Atingiu

OOp8: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)  10%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1

Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos 

prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos 

(%)

ND 52,7 54,4 57,0 57,8 59 2,5 62 100% Dezembro 58,3 100% Atingiu

OOp9: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias  (OE1+OE2+OE4+OE5) 10%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1 Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%0 ) 11 11 11,8 10,0 11,7 12 2,5 15 50% Dezembro 12,7 100% Atingiu

9.2
Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1.000 inscritos 

(%0 )
ND 140,0 137,7 127,0 126,1 127 9 140 50% Dezembro 125,9 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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20%

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos e MCDT´s  (OE1, OE2+OE3+OE4+OE5)-  R 40%

2014 2015 2016 2017 2018 ( E ) Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1 Despesa de medicamentos prescritos, por utilizador (€) ND 163,8 165,2 137,3 135,2 134 4 130 15% Dezembro 139,42 99% Não atingiu

10.2 Despesa  de MCDTs prescritos, por utilizador (€) ND 59,6 57,1 57,5 57,1 56 5 55 15% Dezembro 61,4 99% Não atingiu

10.3
Percentagem de prescrição de Metformina no total de 

Antidiabéticos Orais (%)
24,0 30,0 30,2 30,1 30,6 31,5 3 35 35% Dezembro 30,0 100% Atingiu

10.4
Proporção de hipertensos com  determinação de risco 

cardiovascular nos últimos 3 anos (%)
ND 13,4 18,2 21,5 30,3 31 4 35 35% Dezembro 37,0 135% Superou

OOp11: Promover a  valorização dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P.  (OE1+OE5+OE6) 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1
Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de 

jornada contínua (%)
82,7 100 87,9 85,1 34,0 85 10 100 100% Dezembro 75 100% Atingiu

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil (OE1+ OE2+OE3+ OE4+OE5) - R 40%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

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

região (%)
86,0 83,0 81,5 81,5 81,2 82 5 95 30% Dezembro 80,7 100% Atingiu

12.2
Percentagem de primeiras consultas na vida da criança efetuadas 

até aos 28 dias (%)
64,0 70,0 74,3 75,7 79,1 80 3 95 30% Dezembro 78,1 100% Atingiu

12.3 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas ND ND ND 87,7 90,3 92 5 100 40% Dezembro 90,2 100% Atingiu

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

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

VACINAS, devido a problemas de funcionamento deste programa. Foi realizada a avaliação do PNV recomendado.

INDICADORES

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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:  Indicador 2.3 - Taxa de cobertura da população em idade eligível  abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%): Encontra-se em fase de 

implementação do Rastreio para outros ACES, verifica-se ainda a escassez de material necessário para outras unidades (leitores e malas), alem da aquisição de novos kits. O Programa ainda não iniciou no ACES do Barlavento devido a constrangimentos de proptocolo com a Unidade de Gastro de Portimão para realização de colonoscopia 

de rastreio, pelo CHUA.   Indicador 2.4 -% de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética: Aguarda-se a resolução do processo de contratação de Tecnico e fornecimento do Sistema de Informação.  Indicador 2.5- % de ACES com rastreio da saúde visual infantil na coorte dos 2 anos: Aguarda-se a 

resolução do processo de contratação de Tecnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças 

alvo de vacinação :  Indicador 3.2 -Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliaçãos - 93% na região, podemos verificar que há assimetrias entre ACeS, enquanto no ACeS do Sotavento a cobertura foi > 95% (98,3%), nos outros 2 ACeS 

foi < 95%. Há ainda assimetrias entre Unidades Funcionais, onde as coberturas são mais baixas nas UCSP (as USF atingem coberturas próximas dos 100%). 

Entre os motivos para não se ter conseguido atingir a meta, identificamos: a falta de enfermeiros (UCSP); a capacidade dos serviços em dar resposta ao aumento de utentes/migrantes ocorrido, situação que afetou em particular determinados concelhos; existência de utentes sem médico de família; falhas na articulação com as escolas..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OOp6:  Aumentar a acessibilidade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica: Indicador 

6.1 - % de incremento 1ªs consultas de apoio intensivo à cessação tabágica tendo como referência o ano anterior : Refira-se que continua a ocorrer a afectação  de recursos que constituem equipas de Consultas de apoio intensivo à cessação tabágica (CAICT)  às novas USFs, prioridade nacional e regional, razão pela qual foi proposto, na 

monitorização semestral, a adequação da meta a esta realidade. Propos-se que fosse o mesmo número de primeiras consultas que no ano anterior (2018). 

INDICADORES

INDICADORES

QUALIDADE
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO %

20% 18%

OOp1: Melhorar a acessibil idade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1+ OE2+ OE4+OE5+OE6) - R 30% 100%

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto  (OE1+OE2+OE3+OE5+OE6)   (ARS+DGS) 20% 56%

OOp3:  Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1+ OE2+ OE3+OE6)   (ARS+DGS) 20% 100%

OOp4: Desenvolver ações para a elaboração do Plano Regional de Saúde ( OE2+ OE3+ OE4+ OE5+ OE6)    - R  (ARS+DGS) 30% 100%

EFICIÊNCIA 60% 60%

OOp5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº2 do artº 16 da LOE 2019 (OE3 + OE5) - R 50% 119%

OOp6:  Aumentar a acessibil idade às consultas de apoio intensivo à cessação tabágica  (OE1+ OE2+OE3+OE5) -   (ARS+DGS) 10% -1%

OOp7: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1+OE2+OE4+OE5+OE6) - R 20% 100%

OOp8: Aumentar a util ização de medicamentos genéricos na região (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)  10% 100%

OOp9: Aumentar a taxa de visitas domicil iárias  (OE1+OE2+OE4+OE5) 10% 100%

QUALIDADE 20% 21%

OOp10: Melhorar a qualidade da prescrição de medicamentos e MCDT´s  (OE1, OE2+OE3+OE4+OE5)-  R 40% 112%

OOp11: Promover a  valorização dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P.  (OE1+OE5+OE6) 20% 100%

OOp12: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil  (OE1+ OE2+OE3+ OE4+OE5) - R 40% 100%

100% 99%

RECURSOS HUMANOS - 2019

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

1-1-2019

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2019

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 7 7 20 140 140 0,00 0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 8 6 16 128 96 -32,00 -25%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 161 125 12 1932 1500 -432,00 -22%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 9 7 9 81 63 -18,00 -22%

Técnicos de Informática 8 5 8 64 40 -24,00 -38%

Assistentes Técnicos 339 322 8 2712 2576 -136,00 -5%

Assistentes Operacionais 217 179 5 1085 895 -190,00 -18%

Outros (exemplos) -

Médicos 368 339 12 4416 4068 -348,00 -8%

Enfermeiros 476 447 12 5712 5364 -348,00 -6%

Tecnicos Superiores de Saúde 41 32 12 492 384 -108,00 -22%

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 118 105 12 1416 1260 -156,00 -11%

Totais 1752 1574 18 178 16 386 -1 792 -11%

Efetivos no Organismo 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31-12-2018 31-12-2019

Nº de efetivos a exercer funções 1589 1504 1740 1565 1515 1535 1574

Taxa de Realização Global

EFICÁCIA
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RECURSOS FINANCEIROS - 2019 (Euros)

DESIGNAÇÃO
2014

EXECUTADO

2015

EXECUTADO

2016

EXECUTADO

2017

EXECUTADO

2018

EXECUTADO

ORÇAMENTO INICIAL 

2019

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 2019

ORÇAMENTO

EXECUTADO 2019
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 160 399 025,0 149 466 937,0 155 672 790,0 150 981 090,0 158 318 666,6 157 836 082,0 171 634 134,5 166 935 363,4 -4 698 771,08 -3%

      Despesas com Pessoal 48 699 860,0 45 635 700,0 48 238 591,0 51 263 554,0 52 012 673,0 55 336 208,0 53 788 701,00 53 372 657,32 -416 043,68 -1%

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 110 946 617,0 103 009 901,0 106 766 677,0 96 972 703,0 105 860 188,6 101 488 966,0 116 678 167,48 112 431 746,61 -4 246 420,87 -4%

      Outras Despesas Correntes e de Capital 752 548,0 821 336,0 667 522,0 2 744 833,0 445 805,1 1 010 908,0 1 167 266,00 1 130 959,47 -36 306,53 -3%

PIDDAC 79 281,0 0,0 0,0 274 300,0 408 877,1 1 532 866,0 2 008 993,00 14 740,47 -1 994 252,53

Outros Valores 453 482,0 436 240,0 505 297,0 431 184,0 369 596,4 446 093,0 397 370,00 370 742,55 -26 627,45 -7%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 160 931 788,00 149 903 177,00 156 178 087,00 151 686 574,00 159 097 140,06 159 815 041,00 174 040 497,48 167 320 846,42 -6 719 651,06 -4%

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Atualização do Perfil Regional de Saúde (mês) DSPP

4.2 Apresentação do Plano (mês) DSPP

5.1 Nº máximo de dias ao apuramento e comunicação dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (Nº dias) UGRH

5.2 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho (%) UGRH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas SIARS
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ANEXO 3 - Balanço Social (Serviços Centrais + Cuidados de Saúde Primários (ACES) 

 

Aceder aos documentos Balanço Social 2019 através do link: http://www.arsalgarve.min-saude.pt/instrumentos-de-

gestao-2/ 
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ANEXO 4 - Tabelas de Informação Complementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação dos Colaboradores

Organismo

26,3% (n=404 ; N=1535)

Igual ou Superior a bom,

pelo menos 70% respostas

>= bom, média >4

Igual ou Superior a satisfaz

pelo menos 70% respostas

>= satisfaz, média >3,5

Inferior a satisfaz, média

3,5
X

3. Evolução do Grau de satisfação 

dos Colaboradores em Relação 

ao Ano Transato

Sim. Quais? Não  *

4. Realização de Outros Tipos de

Avaliação
Não Não 

Não foi Realizada Auscultação da Opinião dos Colaboradores

* O grau de satisfação dos trabalhadores foi ligeiramente inferior ao obtido em 2017, exceção à "Satisfação com as Condições 

de trabalho", em que se manteve.

2. Classificação Obtida

A opinião dos colaboradores é auscultada através de inquéritos ou outros instrumentos de medição 

do grau de satisfação:

Inquéritos aos colaboradores

1. Taxas de Respostas (%)
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Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique Organismo

O relatório contém informação histórica maioritáriamente com 

evolução positiva e significativa sobre os resultados das ações 

desenvolvidas pelas U.U.; é usada na autoavaliação e foi incluída

nos objetivos de qualidade QUAR.

O relatório contém informação histórica maioritáriamente com 

evolução claramente positiva sobre os resultados das ações 

desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos

objetivos de qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica com a evolução positiva sobre 

os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; è usada na 

autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do

QUAR.

O relatório contém informação histórica com a evolução positiva sobre 

os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; essa evolução é 

positiva mas maioritáriamente moderada, é usada na

autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica com a evolução positiva sobre 

os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; è usada na 

autoavaliação mas não foi incluída nos objetivos de

qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica com a evolução positiva e 

significativa sobre ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os 

resultados); É usada na autoavaliação e foi considerada nos

objetivos de qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica com evolução positiva, mas 

moderada, sobre ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre 

resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada nos

objetivos de qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica com a evolução positiva sobre 

ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na 

autoavaliação mas não foi considerada nos objetivos de

qualidade do QUAR.

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas 

apenas sobre recursos utilizados pelas U.H. (humanos, financeiros, 

materiais).

O relatório não contém sobre U.H., ou existindo, não é usada na 

autoavaliação para justificar a evolução positiva nos resultados obtidos 

pelas U.H..

Nota: A ARS Algarve,IP não têm Unidades Homogéneas



  
Página 214 

  

Relatório de Atividades - 2019  

 

 

 

 

Comparações nacionais ou internacionais Organismo

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; 

está entre os melhores; manteve o

nível de excelência antes atingido.

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; 

está acima do meio da tabela e

progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para 

concluir sobre a manutenção do

nível de excelência.

Resultados da comparação referem-se a uma área core do 

serviço; está entre os melhores;

manteve nível de excelência antes atingido.

Resultados da comparação referem-se a uma área core do 

serviço; está acima do meio da tabela e

progrediu favoravelmente.

Resultados da comparação referem-se a uma área core do 

serviço; está acima do meio da tabela

mas não melhorou posição ou não apresenta informação para 

concluir sobre a evolução da sua

posição.

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte 

(processos intermos, formação,

sistemas de informação, …); está entre os melhores; manteve 

nível de excelência antes atingido.

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte 

(processos intermos, formação,

sistemas de informação, …); está no meio ou acima do meio da 

tabela; evolui favoravelmente.

Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte 

(processos intermos, formação,

sistemas de informação, …); está no meio ou acima do meio da 

tabela mas não melhorou posição

ou não indica evolução; ii) todo o serviço ou uma área core está 

abaixo do meio da tabela mas

evoluiu favoravelmente.

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, a 

uma área core ou a uma área de

suporte: situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu 

favoravelmente.

Não foi efetuada qualquer tipo de comparação. X
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Prémios e/ou menções de entidades externas destacando-se a 

relevância/excelência dos resultados obtidos pelo organismo
Organismo

Premeia o serviço no seu todo: 1.º prémio,

Premeia o serviço no seu todo: 2.º prémio.

1) Premeia o serviço no seu todo: 3.º prémio ou 2) premeia uma área core do 

serviço: 1.º prémio.

Premeia uma área core do serviço: 2.º prémio.

1) Premeia uma área core do serviço = 3.º prémio ou 2) premeia uma área de 

suporte (processos internos, melhor site, …) = 1.º prémio ou 3) pelo menos 

uma menção atribuida por fonte externa destacando a excelência do serviço 

numa área específica de atuação.

1) Premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site, …) = 2.º 

prémio ou 2) pelo menos uma menção atribuida por fonte externa 

destacando a relevância do serviço numa área específica de atuação.

Premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site, …) = 3.º 

prémio.

Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3.º prémio.

Integração de uma short-list .

Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades 

externas.
X
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Informação incluída no RA, para além do QUAR Organismo

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução 

positiva e significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo 

serviço; é usada na autoavaliação e está

relacionada com os objetivos do QUAR.

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução 

claramente positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo 

serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do 

QUAR.

O relatório contém informação histórica com evolução claramente 

positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é 

usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução 

positiva mas moderada, sobre os resultados das ações desenvolvidas 

pelo serviço; é usada na autoavaliação e está

relacionada com os objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os 

resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na 

autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e 

significativa sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre 

resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada

com os objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem 

indicação de evolução) sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não 

sobre resultados); é usada na autoavaliação e está

relacionada com os objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre 

ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre resultados); é usada na 

autoavaliação mas não está relacionada com os

objetivos do QUAR.

X

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas 

apenas sobre recursos utilizados pelo serviço (humanos, financeiros, 

materiais).

O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada 

na autoavaliação para justificar a evolução positiva nos resultados 

obtidos pelo serviço.
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