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EDITORIAL

Márcia Roque
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

No final de um ano de atividade, deixamos aos nossos 
parceiros uma nova edição do boletim ACONTECE, onde 
damos a conhecer alguns desenvolvimentos que ocorrem 

na área de atuação da ACSS e no Serviço Nacional de Saúde. 
O nosso destaque vai para o tema da descentralização de 

competências na área da Saúde, que promete uma gestão de maior 
proximidade dos cuidados de saúde primários com as autarquias. 
Entrevistámos a presidente da Câmara Municipal de Portimão e o 
presidente da ARS Algarve, responsáveis pelo acompanhamento 
deste processo e assumido importantes compromissos nesta 
área. 

Apresentamos também uma reportagem no Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga (CHEDV) e no Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ) onde fomos perceber como funcionam os 
Centros de Responsabilidade Integrados para a Obesidade e dar 
nota dos bons resultados que estão a alcançar na redução das 
listas de espera nesta área.

Da ULS Alto Minho chega-nos mais uma boa prática em saúde, 
focada na gestão dos episódios de urgência considerados menos 
urgentes e na articulação entre os serviços de urgência e os 
cuidados de saúde primários. Um bom exemplo na resposta à 
doença aguda!

A nivel interno, entrevistámos a arquiteta Sofia Coutinho, 
coordenadora da Unidade de Instalações e Equipamentos da 
ACSS, dando a conhecer o abrangente trabalho daquela unidade. 

A promoção de boas práticas em saúde, quer na prestação de 
cuidados, quer na gestão, é algo que pretendemos continuar a 
privilegiar, divulgando o que de bom se faz no SNS e promovendo 
práticas e projetos inovadores, valorizando a dedicação dos 
profissionais de saúde do SNS.
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NOTÍCIAS

Em 2018 registou-se um reforço no número de 
lugares de internamento, com acréscimo de 4,2% 
em relação ao ano anterior, sem incluir a Saúde 

Mental. As tipologias com maior crescimento foram a 
Convalescença, seguida das unidades de média e longa 
duração, sendo nestas últimas onde se verifica a maior 
taxa de ocupação (95% e 98%, respetivamente). Esta é 
uma das conclusões do relatório de monitorização da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) de 2018, publicado no portal da ACSS.

Cuidados continuados 
melhoram resposta

Na área da Saúde Mental assistiu-se a um aumento 
significativo, tanto em lugares de internamento, como de 
ambulatório e apoio domiciliário (+47,6% face a 2017), 
bem como no número de utentes referenciados, tendo 
passado de 145 em 2017 para 349 em 2018.

O número de utentes referenciados para as atuais 
tipologias da RNCCI teve um acréscimo de 7,8% em 
relação a 2017. Na referenciação por origem verifica-se 
que 63,4% dos utentes foram referenciados pelos 
Hospitais e 36,6% pelos Cuidados de Saúde Primários, 
existindo crescimento da referenciação a partir da 
comunidade.

O número de utentes assistidos teve um acréscimo 
de 4,6%, com destaque para a ação das equipas 
domiciliárias – Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados (ECCI) com 34,2%, de crescimento em 
relação a 2017. O Algarve assistiu 46,5% dos seus 
utentes em ECCI, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 
44,9%, e do Norte com 35,7%, regiões que estão acima 
da média nacional.

No final do último ano, existiam 14.430 lugares na 
RNCCI (internamento, ambulatório e apoio domiciliário), 
5.752 lugares domiciliários e 8.678 de internamento e 
ambulatório.
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NOTÍCIAS

O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) tinha no final de 2018 
mais 3.403 trabalhadores 

(+2,6 por cento) do que no ano 
anterior, alcançando um total de 
135.401 trabalhadores. Os grupos 
profissionais com o maior aumento 
foram os enfermeiros (+1.373), os 
médicos (+682) e os assistentes 
operacionais (+423). Estas são 
algumas das conclusões do 
Relatório Social do Ministério da 
Saúde e do SNS de 2018.

Esta publicação anual do 
Ministério da Saúde, possibilita 
uma caracterização apro fundada 
do capital humano do SNS e do 
Ministério da Saúde, o segundo 
maior empregador da Administração 
Pública, com 27 por cento do total 
de trabalhadores do Estado.

No último ano, além de terem 
sido prosseguidas medidas 
como a reversão das reduções 
remuneratórias e o aumento salário 
mínimo para 580 euros (+23 euros), 
foi dada continuidade ao reforço e 
renovação dos recursos humanos 
do SNS, sobretudo por via da 
contratação de profissionais de 
saúde. Procedeu-se ainda à redução 
de assimetrias regionais através 
da melhoria da taxa de cobertura 
de cuidados médicos em zonas 
periféricas e à recuperação total das 
majorações devidas pelo trabalho 
suplementar na prestação das 
horas de qualidade ou incómodas. 
Foi também possível harmonizar 
o período normal de trabalho para 
35 horas semanais entre os dois 
regimes de vinculação existentes 
no SNS.

O combate à precariedade foi 
outra das prioridades, tendo-se registado uma diminuição 
significativa das relações de trabalho precárias, tendo 
sido celebrados 264 contratos de trabalho em funções 
públicas (CTFP) por tempo indeterminado e 3.205 
contratos individuais de Trabalho (CIT) sem termo. De 
igual modo, foram convertidas em relações laborais 
duradouras 1.940 situações contratuais, das quais 425 
se converteram em CTFP por tempo indeterminado e 
1.515 deram origem à celebração de CIT sem termo.

Na formação médica observou-se o maior número 
de ingressos na formação especializada com 1.758 
colocados (+84 que em 2017) e o aumento do número 
de novos médicos especialistas, com 1.445 médicos 
formados (+178 que em 2017). As especialidades de 

SNS com mais 3 400 trabalhadores em 2018

medicina interna (+57) e medicina geral e familiar (+49) 
registaram o maior crescimento.

A taxa média de retenção global dos médicos recém-
especialistas, que finalizaram o internato médico durante 
o ano passado, encontra-se nos 83 por cento. De 
destacar as especialidades de medicina geral e familiar, 
medicina interna, cirurgia geral, anestesiologia e pediatria 
com taxas de retenção entre os 78 e os 91 por cento.

Em 2018 registaram-se 881 saídas de trabalhadores 
por aposentação, destacando-se os assistentes 
operacionais (361) e os médicos (277) como os grupos 
profissionais com maior número de aposentações.

Os encargos com pessoal ascenderam a 4.065 milhões 
de euros, um acréscimo de 5,8 por cento face a 2017.



Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde já têm 
acesso, desde outubro passado, aos sistemas 
de apoio à decisão clínica BMJ Best Practice e 

UpToDate, disponíveis através dos sistemas informáticos 
PEM e SClínico.

Hospitais com acesso 
a plataformas de apoio 
à decisão clínica

Ao abrigo do acordo-quadro procedeu-se à aquisição 
centralizada destas duas plataformas. O Ministério 
da Saúde, no âmbito da sua política de promoção 
de transparência e literacia em saúde, assinou um 
protocolo de colaboração com a Ordem dos Médicos 
em setembro de 2018, no sentido de se facultarem 
estruturas dedicadas à investigação científica. Estas 
estruturas têm como principal objetivo fornecer, de forma 
célere e eficaz, informação aos profissionais de saúde, 
nomeadamente aos médicos, que lhes permita uma 
tomada de decisão clínica o mais informada possível e 
sustentada pela melhor evidência científica disponível.

O primeiro curso de auditoria interna à codificação 
clínica arrancou no dia 28 de outubro, na Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP-NOVA). 

O curso é organizado sob a coordenação ACSS e da 
ENSP-NOVA.

Curso de auditoria interna 
à codificação clínica

Ricardo Mestre, vogal do Conselho Diretivo da ACSS, 
e o Professor Rui Santana, da ENSP-NOVA estiveram 
presentes na sessão de abertura, que contou com a 
participação de 15 codificadores. 

O curso visa habilitar os médicos ao exercício de 
auditoria interna à codificação clínica em ICD10CM/PCS, 
nomeadamente na utilização de técnicas para deteção 
e correção de não conformidades, reconhecendo a 
importância da codificação clínica e da auditoria interna 
no contexto hospitalar e do sistema de saúde.
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Ricardo Mestre, vogal do CD da ACSS, na sessão de abertura do curso de auditoria interna à codificação clínica
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NOTÍCIAS

Marta Temido foi reconduzida no cargo de ministra da 
Saúde no XXII Governo Constitucional, que entrou em 
funções a 26 de outubro de 2019. Natural de Coimbra, 
com 45 anos, a governante é doutorada em Saúde 
internacional, mestre em Gestão e Economia da Saúde 
e licenciada em Direito. O seu percurso inclui funções 
de docência, como professora assistente convidada da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

Especializou-se em Administração Hospitalar, foi 
subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e 
presidente não executiva do conselho de administração 
do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Entre 2016 e 
2017, foi presidente do conselho diretivo da ACSS. 

A nova secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Jamila Madeira é licenciada em Economia e mestre em 
Finanças.

Natural de Alte, no concelho de Loulé, tem 44 anos. 
Pertenceu aos quadros da REN – Redes Energéticas 
Nacionais desde 1997, onde desempenhou funções 
como diretora para a Agenda Europeia de Energia. 
Deputada pelo Partido Socialista em diferentes 
mandatos (entre 1999 e 2004), foi vice-presidente do 
grupo parlamentar do PS com o pelouro da Saúde na 
última legislatura. Entre 2004 e 2009, foi eurodeputada, 
assumindo responsabilidades nas áreas do emprego, 
assuntos sociais e desenvolvimento regional.

Os membros 
do Governo 

para a Saúde

António Lacerda Sales é o novo secretário de Estado 
da Saúde.

Natural de Leiria, com 57 anos, foi deputado na anterior 
legislatura e integrou as Comissões Parlamentares de 
Assuntos Europeus, de Saúde, de Defesa Nacional e do 
Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, 
Poder Local e Habitação. É licenciado em Medicina, 
tendo exercido como médico ortopedista no Hospital 
de Santo André do Centro Hospitalar de Leiria. É autor 
de várias publicações na área da medicina desportiva e 
do envelhecimento saudável e ativo.
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NOTÍCIAS

O programa do XXII Governo Constitucional 
liderado pelo Primeiro-Ministro, António Costa, foi 
divulgado no dia 26 de outubro e apresentado e 

discutido na Assembleia da República, a 30 de outubro.
O documento inclui um capítulo com quatro objetivos 

de curto e médio prazo denominado “Boa Governação: 
Contas certas para a convergência, investimento nos 
serviços públicos, melhoria da qualidade da democracia 
e valorizar as funções de soberania”. O programa 
encontra-se dividido em quatro áreas temáticas: 
alterações climáticas, demografia, desigualdades e 
sociedade digital.

As diretrizes para a atuação do governo na área da 
Saúde enquadram-se no objetivo relativo ao investimento 
nos serviços públicos sob o título “Um SNS mais justo 
e inclusivo que responda melhor às necessidades da 
população”.

O contexto de uma crescente procura de cuidados 
de saúde, fruto do envelhecimento da população e do 
aumento da esperança de vida, bem como as alterações 
ao modelo de prestação de cuidados de saúde, são 
fatores que colocam uma cada vez maior pressão às 
entidades do SNS.

Mais respostas 
nos cuidados de saúde primários

Mantendo a aposta no reforço da resolutividade da rede 
de cuidados de saúde primários, nos próximos quatro 
anos o Governo conta universalizar a todo o país o modelo 
de unidades de saúde familiar, criar unidades móveis de 
saúde para a prestação de cuidados de proximidade 
em territórios de baixa densidade populacional, reforçar 
as unidades de saúde com respostas nas áreas da 
ginecologia e pediatria e garantir a atribuição de uma 
equipa de saúde familiar a todos os utentes do SNS. 

Reduzir os custos em saúde dos cidadãos 

O alargamento da cobertura de medicina dentária no 
SNS, a eliminação faseada das taxas moderadoras nos 
cuidados de saúde primários para todos os cuidados 
de saúde com referenciação no SNS, a criação de um 
vale de pagamento de óculos para todas as crianças 
e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 
anos, beneficiárias do rendimento social de inserção, 
são algumas das medidas do Governo para reduzir os 
elevados custos diretos das famílias portuguesas com 
a saúde. 

Tempos de resposta 

Com o objetivo de alcançar melhores índices de 
cumprimento dos tempos máximos de resposta 
garantidos para consulta e cirurgia nas entidades do 
SNS, o Governo irá alargar o número de consultas de 
especialidades hospitalares (sábados), reduzir o número 
de consultas não realizadas por falta do doente (14%), 
aumentar a eficiência e a produtividade assistencial, 
continuar a política de reforço de recursos humanos e 
reforçar o papel das gestões intermédias nos hospitais 
do SNS.

A Saúde desde os primeiros anos de vida

A prevenção nos primeiros anos de vida é 
uma prioridade. Para tal, o Governo reforçará as 
responsabilidades dos Agrupamentos de Centros de 
Saúde para a articulação com as escolas na promoção da 
alimentação saudável e da atividade física, na prevenção 
do consumo de substâncias e de comportamentos de 
risco, na educação para a saúde e bem-estar mental, no 
alargamento da cobertura do cheque-dentista a todas as 
crianças entre os 2 e os 6 anos e a generalização de uma 
consulta de saúde de acompanhamento biopsicossocial 
do adolescente. 

Melhoria das condições de trabalho no SNS

Sendo a saúde um setor onde a mão de obra é utilizada 
de forma intensiva, afigura-se essencial a aposta numa 
política de recursos humanos que se constitua como um 
elemento motivador dos profissionais e que promova 
a igualdade e o diálogo social. O executivo reforçará 
os serviços de saúde ocupacional nas unidades do 
SNS, promoverá o equilíbrio entre as expetativas dos 
profissionais de saúde e as necessidades de saúde 
dos cidadãos, estimulará a oferta de serviços de creche 
nas entidades do SNS e prosseguirá o processo de 
harmonização dos dois regimes de trabalho do SNS.

Aumento da participação dos cidadãos no SNS

Para o Governo é fundamental o reforço da participação 
dos cidadãos no sistema de saúde, propondo rever a lei 
das associações de defesa dos utentes oficializando-as, 
promover uma cultura de humanização dos serviços 
de saúde, dedicando especial atenção à qualidade do 
atendimento e reforçar os mecanismos de participação 
dos cidadãos na gestão do sistema de saúde, ao nível 
dos cuidados de saúde primários e hospitalares. 

A Saúde no XXII Governo Constitucional
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Como tem corrido este processo de descentralização 
e consequente articulação com as autarquias?  

O processo de descentralização de competências na 
área da saúde, regulado pela Lei-quadro n.º 50/2018 
de 16 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 
de janeiro, veio criar as condições para uma melhor 
colaboração e efetiva partilha de responsabilidades entre 
a administração central e local, no âmbito do SNS.

Não se trata de uma municipalização dos serviços da 
saúde, mas sim do estabelecimento de parcerias em 
várias áreas da governação do sistema, para responder 
melhor aos desafios de um SNS para o futuro, com mais 
proximidade e mais preparação para enfrentar os desafios 
demográficos e da prevenção das doenças crónicas não 
transmissíveis. Estes aspetos têm sido pouco abordados 
no que se tem dito e escrito sobre o assunto, mas 
representam o maior resultado potencial desta reforma, e 
com um muito provável impacto relevante e positivo nos 
níveis de saúde das comunidades, nas próximas décadas. 
Não teremos, nem é desejável que aconteça, serviços 
municipais de saúde, mas teremos necessariamente 
Planos Municipais de Saúde, alinhados com os níveis 
do ACeS, da Região de Saúde e com o Plano Nacional 

de Saúde. A aposta na prevenção vai ser uma prioridade 
partilhada, terá mais recursos e irá envolver os atores 
municipais, chegando melhor às comunidades.

Temos vindo a trabalhar com as sete autarquias da 
região que irão iniciar este “caminho” (Aljezur, Lagos, 
Monchique, Portimão, Albufeira, Loulé e Faro), a partir de 
1 de janeiro de 2020 (as restantes nove iniciam em janeiro 
de 2021), efetuando várias reuniões, com a participação 
dos níveis técnico e político. Apesar da reconhecida 
complexidade do processo, um “caminho” nunca trilhado 
pelas partes, existe a convicção e o empenho de todos 
para que dele resultem claros benefícios para os cidadãos 
e profissionais. A preparação dos autos de transferência, 
contratos que formalizam e vinculam as partes, está a 
decorrer. Quer nas questões dos recursos humanos, das 
instalações, equipamentos e contratos existe um conjunto 
significativo de detalhes e procedimentos que têm de 
ser apurados e terão de ser estabelecidos circuitos de 
comunicação ágeis entre os ACeS, ARS e cada Município.

É fundamental, para o sucesso da reforma, que os níveis de 
serviço nas competências transferidas, pelo menos se man-
tenham, mas, desejavelmente, melhorem e não se agravem 
eventuais desigualdades entre regiões e municípios.

Paulo Morgado defende a 
descentralização de competências, 
na área da saúde, para os municípios. 
Para o presidente da ARS Algarve 
utentes e profissionais conseguirão 
melhores condições na prestação de 
cuidados. Em todo o país irão esbater-se 
desigualdades.  

“Esta reforma descentralizadora no SNS 
tem um potencial para esbater as 
assimetrias regionais e locais”

Descentralização 
de competências na Saúde
O processo de descentralização de competências na área da saúde prevê 
a possibilidade de as autarquias assumirem responsabilidades no planeamento, gestão e 
realização de investimentos relativos a novas unidades de cuidados de saúde primários. 

Em 2020 serão 91 os municípios a assumir competências na área da saúde.  
A legislação prevê um processo de transferência de competências gradual em 2019 e 
2020, tornando-se obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2021.

Paulo Morgado, presidente da ARS Algarve
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A questão das desigualdades regionais, principal-
mente na área da saúde, é um tema constante na 
ordem do dia. De que forma esta medida governativa 
contribui para combater essas assimetrias?

As desigualdades regionais na área da saúde, resultam 
da maior concentração de recursos e serviços na faixa 
litoral, entre Setúbal e Viana do Castelo, desde logo 
criando inequidade no acesso aos cuidados de saúde, 
por oposição às outras regiões do país. Esta situação 
de desigualdade no acesso não se verifica apenas 
nos serviços de saúde, mas também noutros serviços 
públicos e na economia privada. Pensamos que, assim 
como foi possível transformar o país pobre e atrasado 
de antes do 25 de abril, pela ação das autarquias locais, 
num outro país mais desenvolvido, com mais qualidade 
de vida e menos assimétrico, também esta reforma 
descentralizadora, no SNS, tem um potencial para 
esbater as assimetrias regionais e locais. Para que isso 
aconteça de facto, exige, no entanto, uma permanente 
pilotagem da administração, até pela desigual 
capacidade financeira e organizativa dos municípios.

A capacidade de fazer e fazer bem, reconhecida 
às autarquias locais será com certeza determinante 
nos aspetos operacionais desta reforma, ajudando 
a concretizar as necessidades de investimentos 
necessários na rede de serviços dos Cuidados de 
Saúde Primários e da Divisão de Intervenção em 
Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) das 
ARS. No caso concreto do Algarve, a rede dos Cuidados 
de Saúde Primários, com as suas várias tipologias de 
Unidades Funcionais, integradas nos Centros de Saúde, 
apresenta ainda algumas necessidades de melhoria e 
requalificação que serão objeto de atenção e análise 
conjunta com as autarquias envolvidas.

Quais são as mais valias para o utente/cidadão, 
com a passagem de algumas competências para a 
administração local?

O utente/cidadão, pela proximidade com o seu 
Município, será o maior beneficiário desta mudança, não 

apenas pelo papel mais ativo que poderá desempenhar, 
direta ou indiretamente através dos seus representantes, 
mas também enquanto destinatário das ações e 
programas desenvolvidos ao abrigo das novas parcerias 
entre autarquias e o SNS. A melhoria das condições 
de trabalho e conforto das instalações para utentes e 
profissionais será, com certeza, um objetivo partilhado 
e assumido pelas partes envolvidas e que importa 
concretizar.

Este processo de descentralização na área da 
saúde implica que os centros de saúde passem 
a ser geridos pelas autarquias, no que respeita à 
manutenção dos edifícios, segurança e logística. 
Também a gestão dos assistentes operacionais 
passa para a esfera autárquica. Em termos práticos, 
que intervenções/iniciativas já foram efetuadas, ou 
pensam implementar?

O novo quadro legal em vigor implicará, com a 
assunção das competências pelas autarquias nas áreas 
da manutenção dos edifícios, segurança, logística e 
outras, forçosamente, uma alteração dos regulamentos 
internos dos ACeS. Será também criado um novo circuito 
de informação e decisão no que concerne às matérias 
objeto de transferência, para que a operacionalização da 

A capacidade de fazer e fazer bem, 
reconhecida às autarquias locais será 
com certeza determinante nos aspetos 

operacionais desta reforma.

O utente/cidadão, pela proximidade 
com o seu Município, será o maior 

beneficiário desta mudança.

O novo quadro legal em vigor 
implicará uma alteração dos 

regulamentos internos dos ACeS.

manutenção preventiva e corretiva seja ágil. Os modelos 
de reporte da informação a criar e os “pontos focais” de 
cada instituição permitirão, desejavelmente, simplificar 
os processos burocráticos. Também ao nível da gestão 
dos recursos humanos (assistentes operacionais), se 
prevê e será implementada na região, a delegação de 
competências do Presidente da Câmara Municipal na 
Direção Executiva do ACeS e na Coordenação da DICAD, 
(nalgumas áreas como a avaliação de desempenho e 
gestão de atividade) uma vez que estes profissionais 
estão em contacto funcional estreito com as suas chefias 
diretas. Alguns dos municípios manifestaram já, junto 
da ARS Algarve, a sua disponibilidade para contratar 
recursos humanos adicionais. 
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A Câmara Municipal de Portimão foi uma das 
primeiras autarquias a aceitar a transferência de 
todas as competências propostas pelo Governo. 
Que razões levaram à autarquia que preside a aceitar 
todas as competências? Qual foi a estratégia adotada 
pela Câmara Municipal de Portimão?

Como autarca, considero que o poder local é um 
pilar da organização democrática e constitucional do 
Estado. Nesse sentido, considero que este processo de 
descentralização configura um passo fundamental para 
a concretização da principal reforma a operar no Estado, 
a regionalização. 

Por isso, empenhei-me muito neste processo, não só 
enquanto autarca, mas também como Vice-Presidente 
da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
procurando contribuir ativamente para a definição da 
estratégia adotada pelo Governo neste processo de 
descentralização, de forma a que o mesmo tivesse um 
carácter universal e de implementação gradual, balizado 
por uma Lei-Quadro e por diplomas setoriais específicos 
para cada área. 

A estratégia que o Município de Portimão adotou foi a 
de analisar diploma a diploma quais seriam os recursos 
humanos e financeiros necessários para assumir as 
competências em causa, envolvendo os diversos 

O Município de Portimão foi 
o primeiro a avançar para a 
descentralização de competências 
na área de saúde. 
Um desafio, segundo Isilda Gomes, 
presidente da Câmara Municipal, que 
irá trazer benefícios para todos.

O grande desafio é “conseguir uma melhor 
gestão de meios e recursos”

serviços competentes neste processo, para garantir que 
as necessidades estariam salvaguardadas. Um exemplo 
disso, é o facto de o Município de Portimão vir a iniciar 
o ano de 2020 com um novo Regulamento Orgânico 
Municipal, orçamento e Mapa de Pessoal dimensionados 
para assumir as novas competências.  

Que desafios aponta no processo de descen-
tralização das competências da área da saúde e 
quais são as expectativas da autarquia?

A transferência de competências para os Municípios 
na área da saúde concretiza-se no planeamento, gestão 
e realização de investimentos em novas unidades de 
cuidado de saúde primários, apoio logístico e gestão do 
pessoal na carreira de assistentes operacionais dos ACeS, 

Considero que este processo de 
descentralização configura um passo 
fundamental para a concretização da 
principal reforma a operar no Estado, 

a regionalização.

Neste âmbito passa também a ser uma 
responsabilidade da administração local participar 
nos programas de promoção de saúde pública, 
comunitária e vida saudável e de envelhecimento 
ativo. Em conjunto com as autarquias, em particular 
com a de Portimão, que iniciativas estão planeadas 
para esta área?

Portugal enfrenta um conjunto de desafios 
demográficos e de saúde pública muito importante. 
O desafio do crescente envelhecimento populacional 
convoca-nos a todos, enquanto sociedade, para 
agir em várias frentes, desde logo em políticas de 
envelhecimento ativo, promoção de estilos de vida e 
alimentação saudáveis, além da necessária intervenção 
nos determinantes sociais e ambientais da saúde. As 
autarquias, enquanto Estado Local, têm um papel da 

maior relevância a desempenhar neste esforço coletivo 
de acrescentar qualidade de vida, saúde e anos de vida 
livres de doença para os portugueses.

As doenças crónicas não transmissíveis (incluindo 
a doença mental), têm uma prevalência crescente na 
sociedade portuguesa, (e não só) e exigem do SNS um 
esforço cada vez maior para conter esta tendência. Agora 
o SNS passará a ter novos “aliados” (as autarquias locais) 
na luta contra a doença, pela saúde dos portugueses, e 
todos ganharemos com isso.

Em Portimão, assim como em todas as autarquias 
da região, existe já um conjunto de atividades e 
parcerias com os ACeS/ARS na área da promoção da 
saúde individual e coletiva, que pretendemos alargar e 
estruturar, com a participação e o empenho dos nossos 
profissionais nas várias áreas.

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão
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desenvolvimento conjunto de programas de prevenção 
de doença, nomeadamente sobre estratégias de estilos 
de vida saudáveis e envelhecimento ativo. 

Neste sentido, o grande desafio que se coloca à 
descentralização de competências nesta área é o de 
conseguir que num contexto de maior proximidade 
e de gestão mais adequada às diversas realidades 
e contexto locais, se consiga uma melhor gestão de 
meios e recursos numa lógica de partilha e de equidade, 
melhorando assim as condições de acesso de todos os 
cidadãos aos cuidados de saúde primários. 

Que mudanças lhe é permitido notar do impacto 
desta alteração para o cidadão e para a própria 
gestão local?

Para o cidadão, a grande vantagem deste processo é a 
maior proximidade com que estes meios serão geridos, 
na qual o município ganha uma centralidade que lhe 
permite delinear melhores estratégias, em conjunto com 
os profissionais da área da saúde, com mais e melhores 
meios para as implementar, para dar respostas mais 
eficazes que sirvam muito melhor os nossos cidadãos. 
A prevenção, a sensibilização, a capacidade de resposta 
de todos os agentes da rede primária de cuidados de 
saúde é fundamental para uma melhor saúde dos nossos 
cidadãos, retirando-os das urgências e melhorando a 
sua condição de vida a montante dos problemas. O que 
queremos é que os profissionais de saúde assim como 
os nossos cidadãos sintam que têm no Município de 
Portimão um parceiro ativo e responsável com respostas 
adequadas neste sentido. 

Que medidas tem planeadas na área da promoção 
da saúde pública, comunitária e vida saudável e 
envelhecimento ativo e que novas soluções serão 
implementadas no futuro, fomentadas pelo processo 
de descentralização?

O Município de Portimão tem no terreno diversos 
serviços e projetos nas áreas da saúde pública, vida 
saudável e envelhecimento ativo: Desde logo a Carta 
de Saúde do Município, que resulta da constituição em 
2014 de um grupo de trabalho que envolve entidades 
e associações do setor tendo em vista a promoção de 
estratégias, ações e medidas que promovam a saúde 
pública. Em 2016, este grupo elaborou também um 
documento no qual estão caracterizados todos os 
equipamentos de saúde do Município, que nos confere 
um conhecimento exaustivo da situação no terreno e 
que permitirá potenciar a cooperação com as diversas 
entidades locais no âmbito das novas competências 
que iremos receber e que será efetivada no início do 
próximo ano.  

Outros exemplos são a comparticipação de medi-
camentos, onde por ano o Município apoia cerca de 100 
agregados familiares, a parceria com um Gabinete de 
Psicologia de forma a disponibilizar aos nossos munícipes 
mais carenciados consultas a custos reduzidos, diversos 
projetos de educação para a saúde direcionados para a 
população mais carenciada, onde se realizam diversas 
ações de informação e sensibilização por parte de 
profissionais de saúde nas áreas dos comportamentos 
aditivos, saúde sexual, alcoolismo, toxicodependências, 
saúde da mulher em idade fértil, vacinação, saúde 
infantil, entre outros. Dispomos também de um Gabinete 
de Aconselhamento Juvenil, onde são efetuados 
atendimentos técnicos especializados gratuitos nas 
áreas da Psicologia Clínica e Educacional, Nutrição e 
Enfermagem e de um gabinete de psicomotricidade 
juvenil, entre muitos outros exemplos que poderia aqui 
deixar. 

O Município de Portimão integra ainda o Plano Local 
de Saúde do Barlavento Algarvio, a Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, a  Fast-Track Cities, realiza 
jornadas sociais na área da saúde e, numa outra 
dimensão, colabora também com o Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve disponibilizando alojamento para 
médicos em casos de maior urgência e necessidade.

Para o cidadão, a grande 
vantagem é a maior proximidade, 
na qual o município ganha uma 

centralidade que lhe permite delinear 
melhores estratégias, em conjunto com 

os profissionais da área da saúde.

O grande desafio é o de conseguir que num 
contexto de maior proximidade e de gestão 

mais adequada, se consiga uma melhor 
gestão de meios e recursos numa lógica de 

partilha e de equidade.
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CRI de obesidade eficazes na redução 
de listas de espera para cirurgia
No Serviço Nacional de Saúde são já dois os Centros de Responsabilidade Integrados 
(CRI) dedicados à área da obesidade: no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 
(CHEDV) e no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ). Em menos de um 
ano de atividade,  foi possível reduzir o número de utentes em lista de espera. 

Um CRI é uma estrutura orgânica de gestão inte r-
média, dependente do Conselho de Administração 
do hospital, com autonomia funcional e um 

compromisso de desempenho económico- financeiro 
e assistencial, contratado anualmente com base num 
plano de acão renovado de três em três anos. 

O Centro de Responsabilidade Integrado de Obesidade 
do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) foi 
criado em setembro de 2018 e iniciou funções em janeiro 
de 2019, sobretudo “por se ter considerado que estavam 
reunidas as condições necessárias à constituição da 
equipa e ao seu funcionamento”, afirma Mário Nora, 
diretor do serviço de cirurgia geral do CHEDV, ressalvando 

que para tal foi essencial a publicação em 2017 e 2018 
de legislação relativa ao modelo de funcionamento dos 
CRI nas entidades públicas empresariais do SNS.

No momento da criação deste centro, foram propostas 
as seguintes metas a três anos: 400 doentes operados em 
2019, 420 em 2020 e 440 em 2021. Até finais de outubro, 
o hospital tinha operado 362 doentes, prevendo-se 
atingir a meta de 2019 até 31 de dezembro, realça Mário 
Nora. A lista de inscritos para cirurgia de obesidade no 
CHEDV tem vindo a diminuir – passou de 357 doentes no 
final de 2018 para 216 doentes em setembro. Num dia, 
este serviço consegue realizar até 10 bypass gástricos. 

O presidente do Conselho de Administração, Miguel 
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Miguel Paiva, Presidente do Conselho de Administração do CHEDV

Paiva, salienta que a atividade do CRI permitiu uma 
melhor utilização da capacidade instalada na área da 
cirurgia e que o objetivo agora passa pela utilização da 
capacidade cirúrgica do bloco da unidade de São João 
da Madeira. A agilidade do modelo de gestão, que inclui 
incentivos financeiros, tem permitido motivar as equipas 
direta e indiretamente envolvidas a dedicarem mais 
tempo de trabalho ao hospital.

Enquanto unidade de média dimensão, o CRI constitui 
uma forma de atrair profissionais diferenciados de grande 
qualidade e retê-los no SNS. O aumento de procura 
tem dado uma maior notoriedade ao CHEDV, sendo já 
uma referência não apenas na área da obesidade, mas 
também de endocrinologia.

O CRI de obesidade do CHEDV abrange um conjunto 
alargado de profissionais que asseguram quatro 

procedimentos cirúrgicos: colocação de banda gástrica, 
gastrectomia linear vertical, bypass gástrico e derivações 
bílio-pancreáticas. 

Os profissionais envolvidos estão parcialmente 
dedicados a esta atividade, prosseguindo as suas 
funções em outros serviços do hospital. A equipa 
inclui cirurgiões gerais, endocrinologistas, psicólogos, 
psiquiatras, enfermeiros, nutricionistas e assistentes 
técnicos e operacionais. Os incentivos serão atribuídos 
no final do ano, à luz dos resultados alcançados e 
cumprimento das metas. “A equipa está mais satisfeita 
e motivada porque trabalha por objetivos e é-lhe 
reconhecido o devido valor”, diz Mário Nora. 

Para Mário Nora, a retoma do pagamento dos 
incentivos aprovada no ano passado, através da Portaria 
N.º 245/2018, de 3 de setembro, foi “uma boa medida de 

Mário Nora, diretor do serviço de cirurgia geral do hospital

O tratamento da obesidade tem vindo a 
crescer de forma sustentada em ambos os 
géneros, sendo considerada uma pandemia 
com forte impacto nos gastos em saúde. 
Atualmente, a forma mais eficaz de 
tratamento da obesidade e de muitas das 
complicações que lhe estão associadas, 
como a diabetes, a hipertensão ou a 
dislipidemia, é a cirurgia bariátrica.
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Graciana Fernandes, utente seguida no CRI do CHUSJ

John Preto, cirurgião e diretor do CRI do Centro Hospitalar 
Universitário de São João

encorajamento”, essencial para o aumento da produção 
assistencial da obesidade e a redução da lista de espera. 
O CRI constitui um novo modelo de administração 
clínica que potencia mais valias na produção, realçando 
que este serviço recebe doentes de outras áreas de 
influência.

Por fim, o responsável do CRI do CHEDV sublinha 
que a obesidade não se deve resolver com cirurgia, 
mas sim com prevenção. “No CHEDV apenas tratamos 
dos casos de obesidade mais graves, designadamente 
a obesidade mórbida ou de grau II sendo, no entanto, 
muito importante a promoção por parte do Ministério 
da Saúde de medidas tais como um investimento 
continuado na prevenção, nomeadamente através da 
promoção de estilos de vida saudáveis e da literacia em 
saúde”, acrescenta.

Hospital de São João 
replica os bons resultados

À semelhança do CHEDV, também o CRI do Centro 
Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), garante 
resultados positivos. 

Com apenas dez meses de atividade, desde janeiro, 
a lista de espera para cirurgia no CHUSJ diminuiu 
para cerca de metade do tempo apresentado antes da 
sua criação. Por semana são efetuadas entre 12 e 14 
cirurgias. 

Para um hospital de grande dimensão como CHUSJ, o 
“CRI resultou numa melhoria da capacidade de resposta, 
onde o utente e a sua patologia são o centro”, conforme 
explica o diretor John Preto. 

Mais factos que evidenciam os resultados de 
excelência: desde a sua implementação, a taxa de 
mortalidade é nula e não se registou qualquer cativação 
de vale-cirurgia (um vale emitido ao utente quando o 
hospital que devia efetuar a cirurgia, não a consegue 

realizar dentro do tempo estipulado). Este último dado 
reflete a confiança que os doentes depositam no CRI, 
escolhendo-o para acompanhamento do seu caso ao 
invés de serem transferidos para uma outra instituição 
hospitalar.

Graciana Fernandes, de 35 anos, esperou dois anos 
pela cirurgia que acredita ser capaz de lhe mudar a vida. 
Os 125 kg já a impediam de ir trabalhar. Um dia depois 
da intervenção cirúrgica, as diferenças já eram notórias. 
“Como 2/3 colheres e já me sinto cheia. Portanto já noto 
diferenças”, conta Graciana, que se mostra satisfeita com 
toda a equipa que a acompanhou. Arminda Monteiro, 
outra utente seguida no CRI do CHUSJ, corrobora. 

Para além da melhoria ao nível do acesso e da 
qualidade clínica, John Preto entende que esta mudança 
de paradigma permite também uma melhor gestão dos 
recursos humanos da instituição.

Neste CRI a equipa constituída por mais de 40 
profissionais, trabalha em dedicação exclusiva, sendo 
que apenas os cirurgiões afetam algumas horas ao 
serviço de urgência. Para John Preto, a produtividade 
é maior quanto maior a exclusividade da equipa, e 
para isso não bastam os incentivos estabelecidos pela 
legislação. “Por ser um projeto inovador, a equipa sente-
se valorizada, e isso reflete-se no trabalho diário deste 
centro. Para além disso, os incentivos irão permitir 
investir na formação dos nossos profissionais e essa é 
sempre uma mais-valia”, salienta. 

Depois de ultrapassada a dificuldade no processo de 
criação e implementação do CRI, cuja base assenta total 
e integralmente na Portaria n.º 71/2018, de 8 de março, a 
equipa, em conjunto com o Conselho de Administração, 
está atualmente a discutir as metas e os indicadores do 
próximo ano, que serão o resultado de uma afinação da 
experiência já adquirida.

Quanto às metas a estabelecer a três anos, a direção 
está a equacionar medidas que incentivem à promoção 
de hábitos alimentares saudáveis e de uma vida ativa, 
nomeadamente, através de workshops promovidos não 
só pelo CRI, como pela própria instituição.
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Vila Nova de Gaia/Espinho 
vence prémio de boas práticas em saúde

Patient Blood Management (PBM) em Cirurgia 
Cardíaca”, do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, foi o projeto vencedor da 13.ª Edição 

do Prémio de Boas Práticas em Saúde, na categoria de 
Melhor Projeto. 

A equipa multidisciplinar responsável pela concre-
tização desta iniciativa no centro hospitalar, explica que 
se trata de um programa de gestão do sangue do doente 
– elegível para cirurgia cardíaca –, com o objetivo de 
garantir melhores resultados no intra e pós-operatório. 
Desde a sua implementação, no início deste ano, 
foram registadas menos complicações e transfusões 
e, consequentemente, uma redução no tempo de 
internamento, o que se reflete nos custos por doente.

Na mesma categoria foi ainda distinguido com a 
menção honrosa o projeto “C.A.S.O. – Centro de Apoio à 
Saúde Oral da Missão Sorrir” da Associação de Médicos 
Dentistas Solidários Portugueses.

Na área dos posters científicos, destacou-se o 
trabalho “Gestão do Percurso do Utente com Doença 
Aguda/Agudização da Doença Crónica”, criado pelo 
ACeS Cávado III Barcelos/Esposende. A menção honrosa 

“ foi atribuída ao poster “Cuidados Paliativos: Integração e 
Complementaridade de Cuidados na ilha de São Miguel”, 
da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel/Hospital 
Divino de Espírito Santo de Ponta Delgada.

Na cerimónia de abertura, Carlos Pereira Alves, presidente 
da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Hospitalar (APDH), destacou o crescimento do número 
de candidaturas que o prémio tem registado ao longo dos 
anos, assegurando a sua continuidade. Márcia Roque, 
presidente do Conselho Diretivo da ACSS salientou a 
importância deste reconhecimento pela valorização de 
projetos inovadores que possam vir a ser replicados.

A entrega dos prémios decorreu no dia 21 de novembro 
no Auditório do Edifício Sede da Polícia Judiciária.

O Prémio de Boas Práticas em Saúde é uma 
iniciativa promovida pela Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento Hospitalar, em conjunto com a 
Direção-Geral da Saúde, a Administração Central do 
Sistema de Saúde e as Administrações Regionais de 
Saúde, e conta ainda com a colaboração da Direção 
Regional da Saúde dos Açores e da Secretaria Regional 
da Saúde da Madeira.

Na sessão de abertura da 13.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde participaram Cláudia Ferreira, vogal do CD do INFARMED, Márcia Roque, 
presidente do CD da ACSS, Luís Neves, Diretor Nacional da PJ, Carlos Pereira Alves, presidente da APDH e Cristina Ribeiro, DGS
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Sofia Coutinho em entrevista ao ACONTECE 

O plano diretor é um instrumento 
imprescindível de planeamento para uma 
gestão mais eficiente dos recursos
Sofia Coutinho é responsável pela 
Unidade de Instalações e Equipamentos 
(UIE) da ACSS, área que acompanha os 
processos dos quatro novos hospitais 
do SNS, mas também se dedica à 
elaboração de recomendações e 
especificações técnicas na área da 
arquitetura e engenharia hospitalares.  
A análise e avaliação dos planos 
diretores dos hospitais, instrumentos 
essenciais para o planeamento, 
funcionamento e a prestação de 
cuidados de qualidade, é outra das 
atribuições. 
A equipa que dirige tem também a 
responsabilidade de gerir e promover os 
planos de baixo carbono e de eficiências 
energética e hídrica para as entidades do 
SNS, através de uma equipa dedicada e 
com resultados positivos.

Quais as principais atividades em curso da Unidade 
de Instalações e Equipamentos (UIE) da ACSS?

Os últimos anos têm sido plenos de atividade, 
com tarefas de continuidade, como é o caso do 
acompanhamento dos processos dos novos hospitais.

Continuamos a dedicar-nos à elaboração das 
recomendações e especificações técnicas na esfera 
da arquitetura e da engenharia hospitalares. Em 2019, 
publicámos as Especificações Técnicas para Redes 
Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares 
e as Recomendações técnicas para Unidades de 
Queimados e para Salas de Emergência. A elaboração 

desta documentação é um trabalho que envolve várias 
especialidades. Ainda neste campo de ação realça-se 
a parceria estabelecida entre a ACSS e o Instituto 
Superior Técnico (IST), referente à avaliação e redução 
do risco sísmico de unidades de saúde. Estamos a 
desenvolver a atualização das Especificações Técnicas 
para o Comportamento Sismo-resistente de Edifícios 
Hospitalares e Espe cificações Técnicas complementares. 

Sempre que implicam qualquer tipo de obra, 
chegam-nos, por parte das entidades do SNS, diversos 
pedidos de autorização de investimento para elaboração 
de parecer técnico, no âmbito do Despacho n.º 
10220/2014, de 8 de agosto, que podem englobar um 
ou vários técnicos, consoante o tipo e a dimensão da 
intervenção.

A UIE está também envolvida no desenvolvimento 
do Sistema de Gestão de Entidades de Saúde (SGES). 
Este sistema tem como objetivo cadastrar todas as 
entidades prestadoras de cuidados de saúde, com 
informação específica para o SNS (equipamentos e 
instalações, acordos e convenções, licenciamentos). A 
UIE colabora no domínio do Módulo de Instalações (MI), 
cuja gestão é assegurada diretamente por técnicos da 

… realça-se a parceria estabelecida 
entre a ACSS e o Instituto Superior 

Técnico (IST), referente à avaliação e 
redução do risco sísmico de unidades 

de saúde.

ENTREVISTA
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unidade. A informação solicitada neste módulo pretende 
ser uma ferramenta de apoio à gestão do edificado 
das unidades hospitalares do SNS, dado caracterizar 
as suas edificações e instalações técnicas, segundo a 
arquitetura e diversas especialidades de engenharia.

A ACSS é também responsável pela definição da 
estratégia de implementação do Plano Estratégico do 
Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência 
Energética na Administração Pública (Eco.AP) desde 
2010, em conjunto com as ARS. Como esta é uma matéria 
na ordem do dia, esta unidade está a desenvolver as 
tarefas que permitem ao Ministério da Saúde continuar a 
dar o exemplo no âmbito destes programas. 

Na área da elaboração de normas técnicas sobre 
construções hospitalares, que importância atribui aos 
planos diretores de unidades hospitalares?

 
As publicações técnicas da UIE são documentos 

de referência para os projetistas, permitindo-lhes 
desenvolver os projetos de arquitetura e engenharia 
hospitalares de acordo com o estado atual da arte. 
Este tipo de documentos suporta também, em algumas 
vertentes, atividade de regulação e inspeção, exercida 
por outras entidades, como a IGAS e a ERS. Quando 
anexos aos cadernos de encargos das empreitadas, 
permitem ainda garantir que a construção das unidades 
hospitalares obedece a requisitos fiáveis de qualidade, 
durabilidade, facilidade de manutenção, flexibilidade e 
sustentabilidade.

Os planos diretores são de importância extrema, por 
se tratarem de um instrumento de gestão fundamental 
para as instalações e equipamentos das unidades 
hospitalares quando estas se encontram já a funcionar, 
criando uma base para que as mesmas evoluam de 
forma racional e com custos controlados. 

Qual a mais-valia destes documentos para o 
funcionamento das unidades hospitalares e a 
prestação de cuidados de saúde?

A verdade é que, quando terminam as obras, as 
unidades hospitalares ficam desde logo a necessitar 
de novas intervenções (por necessidade de instalação 
de equipamentos inovadores, novas técnicas, 
regulamentação recente, etc.), dado que, entre a 
elaboração do programa funcional e a entrada em 
funcionamento da unidade, decorrem vários anos. 
Assim, é expectável que seja necessário introduzir 
remodelações e ampliações para que as unidades 
possam dar resposta a este tipo de necessidades. 
No entanto, essas intervenções não devem ser 
realizadas sem uma base sólida e fiel de levantamento 
e conhecimento das instalações e equipamentos atuais 
que compõem as unidades, incluindo as respetivas 
funcionalidades e ocupações. 

E é aí que entra o Plano Diretor (PD), documento 
que condensa todos os elementos de síntese, 
escritos e gráficos, que caraterizam o centro 
hospitalar/hospital – cadastro de terrenos e instalações; 
levantamento de condições físicas e funcionalidade 
dos edifícios; identificação de capacidades de 

terrenos, edifícios e instalações associadas (reservas); 
identificação de áreas de terreno de expansão, 
reserva e eventual cedência e de possibilidades de 
alteração/aumento/melhoria das circulações interiores, 
acessibilidades e do estacionamento futuros; e que 
definem as possibilidades (propostas de intervenção) 
do respetivo desenvolvimento futuro, com estimativas 
orçamentais definidas. 

O PD será, assim, um instrumento imprescindível 
e valioso de planeamento que, ao estabelecer as 
possibilidades para uma evolução programada e 
coerente da hospitalar, permitirá dar resposta às 
necessidades atuais e futuras através de uma utilização 
mais eficiente dos recursos económicos, humanos e 
naturais e com garantias de planeamento e realização 
de intervenções coerentes e coordenadas, com vista 
à otimização assistencial; prevenção de situações de 
incompatibilidade ou de incoerência quanto à solução 
formal ou ao funcionamento da unidade hospitalar; 
e avaliação e planeamento de recursos financeiros-
controlo de custos.

O Plano Diretor é um instrumento 
valioso de gestão e de apoio à decisão, 
razão para insistirmos em recomendar 

à tutela a necessidade de os planos 
diretores serem instrumentos obrigatórios 

para todas as unidades 
hospitalares do SNS. 

ENTREVISTA

As publicações técnicas da UIE são 
documentos de referência para os 

projetistas, permitindo-lhes desenvolver 
os projetos de arquitetura e engenharia 
hospitalares de acordo com o estado 

atual da arte.
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É, assim, um instrumento valioso de gestão e de apoio 
à decisão, razão para insistirmos em recomendar à tutela 
a necessidade de os PD serem instrumentos obrigatórios 
para todas as unidades hospitalares do SNS. 

O Ministério da Saúde encontra-se a desenvolver 
planos para a construção de quatro novos hospitais. 
Qual o papel da ACSS nesse contexto?

Há muito tempo que não tínhamos tanta atividade 
relacionada com a conceção e construção de novos 
hospitais. A UIE não tem só um papel, tem vários. 

O processo do Hospital Central do Alentejo é o que 
tem menor participação nossa: foi preciso recuperar e 
atualizar o projeto que já tinha vários anos para cumprir 
as novas exigências legais e ser possível lançar o 
concurso de empreitada. Assim, colaborámos com 
a ARS Alentejo e com o Hospital do Espírito Santo de 
Évora para atingir estes objetivos. O concurso para a 
empreitada foi lançado em finais de agosto.

No que respeita ao Hospital de Proximidade de Sintra 
(HPS), processo iniciado em 2016 com a ARSLVT e, mais 
tarde, com a Câmara Municipal de Sintra. A UIE colaborou 
na revisão do programa funcional e na elaboração dos 
documentos de concurso para a conceção de estudos 
e projeto. Integrámos o júri do concurso e o grupo de 
trabalho de avaliação das propostas. Acompanhámos o 
desenvolvimento do projeto até à fase de anteprojeto. 
O nosso papel é agora de mediação entre o projetista 
e a empresa que está a rever o projeto. O processo do 
Hospital de Proximidade do Seixal é idêntico ao do HPS. 
A nossa colaboração iniciou-se já em fase de análise 

de propostas do concurso de conceção de estudos e 
projetos. Integramos o júri em conjunto com a ARS LVT 
e com a Câmara Municipal do Seixal. Neste momento, 
estamos em fase de análise de propostas.

De todos, o processo mais complexo é o do Hospital 
de Lisboa Oriental, uma parceria público-privada (PPP) 
só infraestrutural, apenas para conceção de projeto, 
construção, financiamento, conservação e manutenção 
da unidade hospitalar durante 27 anos. Este processo 
envolve o Ministério das Finanças, através da Unidade 
Técnica de Apoio a Projetos (UTAP). A UIE participou na 
equipa de projeto (EP) que desenvolveu os documentos 
de concurso para a PPP e integrou o júri do concurso. As 
propostas foram apresentadas no final de janeiro de 2019 
e encontram-se, neste momento, em fase de análise e 
avaliação. A avaliação das propostas é um processo 
exigente e moroso que, para além dos técnicos da UIE, 
conta com a participação de técnicos da ARSLVT, do 
CHULC e com consultoria externa, de forma a garantir 
um resultado sólido e de qualidade.

Tem sido um trabalho altamente rigoroso e complexo, 
especialmente pela importância e pela relevância da 
necessidade de construção desta unidade hospitalar que 
permitirá a reorganização da oferta hospitalar de Lisboa, 
potenciando o incremento da acessibilidade, da qualidade 
e da segurança ao nível da prestação de cuidados de 
saúde aos utentes da sua área de influência; terá um 
potencial muito significativo de redução de despesa 
pública, pela redução dos custos operacionais e também 
pelas poupanças geradas pela carência de investimento 
nas atuais infraestruturas do centro hospitalar.

E, não sendo um novo hospital, mas tratando-se 
de uma obra significativa, salientamos a participação 
no processo da Ala Pediátrica do Centro Hospitalar 
Universitário de S. João (CHUSJ). Colaborámos na fase 
final de acompanhamento da elaboração do projeto e 
no júri que selecionou a empresa de construção para a 
realização da empreitada. O Conselho de Administração 
do CHUSJ criou um grupo de trabalho para definir regras 
procedimentais para este caso especial, no sentido de 
se garantir a transparência do procedimento e também a 
qualidade técnica da obra. 

De todos, o processo mais complexo 
é o do Hospital Lisboa Oriental, 

uma parceria público-privada (PPP) 
só infraestrutural apenas para a 

conceção do processo, construção, 
financiamento, conservação e 

manutenção da unidade hospitalar 
durante 27 anos.

ENTREVISTA

Há muito tempo que não tínhamos 
tanta atividade relacionada com a 
conceção e construção de novos 
hospitais. A UIE não tem só um 

papel, tem vários.
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Na área da sustentabilidade, nomeadamente 
da eficiência energética e hídrica, a ACSS tem 
desempenhado um papel fundamental. Quer explicar-
nos o trabalho que têm em mãos nesta área e quais 
os resultados já alcançados? 

Os principais objetivos da implementação do Plano 
Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e Programa 
de Eficiência Energética na Administração Pública 
(Eco.AP) no setor da Saúde são, de modo sucinto, a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa 
e o aumento da eficiência nos consumos de energia, 
água e a redução da produção de resíduos no parque 
edificado da Saúde, através da adoção de medidas que 
resultem simultaneamente em benefícios económicos 
e na melhoria da prestação de serviço, atuando 
simultaneamente nas vertentes comportamental e ativa.

Na ACSS, esta equipa funciona no seio da UIE com 
um coordenador operacional que é, em simultâneo, o 
Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC) e mais quatro 
Engenheiros, em acumulação com outras atividades. 
O papel de destaque na Saúde que este programa 
assume no contexto da Administração Pública, referido 
como um bom exemplo a seguir, por outros importantes 
stakeholders (Agência para a Energia – ADENE, Direção-
Geral de Energia e Geologia – DGEG) deixa-nos bastante 
orgulhosos, considerando a crescente importância que 
esta temática assume na consciência das sociedades e 
dos governos.

A Saúde consegue estar no primeiro lugar na gestão 
destes programas devido à competência e dedicação 
da rede de mais de 100 Gestores Locais de Energia 
e Carbono (GLEC) do Ministério da Saúde e Editores 

Quanto a resultados, esta iniciativa 
permitiu uma redução no consumo 
de água no universo das entidades 

hospitalares do SNS entre 2012 e 2018, 
de cerca de 4,5% e uma redução do 
consumo de energia (gás e energia 

elétrica) de 5,8%. 

do portal do PEBC & Eco.AP, disponível no portal 
da ACSS em www.acss.min-saude.pt. Também o 
apadrinhamento que esta temática tem tido, desde o 
início, pela tutela, bem como a adoção de mecanismos 
de monitorização de consumos de energia, água e 
produção de resíduos, disponível desde 2014, está 
assente no portal do PEBC & Eco.AP, tem contribuído 
para o destaque desta área. 

Esta monitorização é acompanhada de uma postura 
de correção de comportamentos, introdução de melhoria 
contínua (realização das Campanhas de Sustentabilidade 
2013/2014 e 2017/2018, em colaboração com a área de 
comunicação da ACSS e com o apoio do Ministério da 
Saúde) e de uma postura de alerta para iniciativas que 
permitam cofinanciar a aquisição de equipamentos e 
sistemas mais eficientes, tentando assim colmatar o nível 
de obsolescência que caracteriza parte do edificado do 
Ministério da Saúde. O exemplo mais recente destas 
iniciativas é o Aviso 03-2016-65 do POSEUR, em que a 
equipa do PEBC & Eco.AP da ACSS assumiu um papel, no 
arranque das candidaturas, de interface entre as entidades 
que manifestaram interesse em concorrer e o POSEUR. 

Quanto a resultados, esta atividade permitiu uma 
redução no consumo de água, no universo das entidades 
hospitalares do SNS, entre 2012 e 2018 de cerca de 4.5%, 
e uma redução do consumo de energia (gás e energia 
elétrica) de 5.8%. Estas metas estão aquém do delineado 
no PEBC & Eco.AP, mas podem ser explicadas pelas, 
cada vez maiores, exigências na qualidade do ar interior, 
com as naturais repercussões no consumo de energia, 
bem como na melhoria dos índices gerais de qualidade 
na prestação de cuidados de saúde (iluminação, AVAC, 
electromedicina, etc.).

No que respeita ao futuro desta iniciativa, os 
desafios que nos esperam neste contexto são muitos. 
Há uma necessidade de maior empowerment da rede de 
GLEC, por parte dos órgãos de gestão das entidades, bem 
como o desenvolvimento do Portal do PEBC & Eco.AP. 
Outro desafio é o de transição de competências da rede 
de prestação de cuidados primários para a esfera das 
autarquias. 

Simultaneamente, contamos definir os contornos em 
que assentará o Eco.AP para 2030, em conjunto com a 
ADENE, dado que o cenário dos NZEB – Edifícios com 
necessidades quase nulas de energia e o horizonte 
de neutralidade carbónica, que é um paradigma para 
implementação a médio prazo, são ambos desafios 
aliciantes, mas ambiciosos e de execução exigente.

ENTREVISTA

Os principais objetivos da 
implementação do Plano Estratégico do 
Baixo Carbono e Programa de Eficiência 

Energética na Administração Pública 
no setor da saúde são a redução das 

emissões de gases com efeito de 
estufa e o aumento da eficiência nos 

consumos de energia, água e a redução 
da produção de resíduos.
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OPINIÃO

A resposta à doença aguda na Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho (ULSAM), problema 
identificado pela Unidade Local de Gestão do 

Acesso (ULGA), traduzido pela elevada proporção 
de episódios de atendimento em urgência hospitalar 
classificados com as prioridades azul e verde (38,6%, 
em junho de 2018, superior à média da ARS Norte que 
foi de 35,1%; foi abordada no âmbito das boas práticas, 
de forma integrada e por uma equipa multiprofissional. 

De acordo com dados da ACSS, a proporção das 
consultas no próprio dia no ACeS do Alto Minho 
(consulta aberta), em junho de 2018, foi de 42,7 % (valor 
acima do esperado, mas ainda dentro do aceitável) 
para as consultas médicas e de 37,0% (valor dentro do 
esperado) para as consultas de enfermagem.

A intervenção considerada mais adequada para 
melhorar os cuidados de saúde nesta área contemplou 
essencialmente duas vertentes: Cuidados de Saúde 
Primários (CSP) e Serviço de Urgência (SU), sendo o 
resultado esperado uma redução em 5% do número 
de episódios de atendimentos no SU da ULSAM, 
classificados com as prioridades de triagem azul e verde, 
face ao período homólogo anterior. Pretendeu-se, desta 
forma, investir na qualidade, na equidade, na eficácia 

e na eficiência dos cuidados prestados ao cidadão, 
requalificando o serviço prestado pelo SU e pelos CSP.

No âmbito dos CSP, a avaliação da capacidade de 
resposta assistencial às situações de doença aguda das 
unidades de saúde familiar e comunitária, foi feita através 
de auditoria interna aos horários de trabalho das equipas 
das 38 Unidades Funcionais, em que todos apresentavam 
inconformidades. Foram dadas orientações para refor-
mulação e adequação dos mesmos. Foi promovida, 
também, a aplicação de um plano de auditoria interna 
pelas próprias equipas (Unidades de Saúde Familiar 
e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados), 
elaborado pelo núcleo de Auditores Clínicos da ULSAM, 
na área do acesso, aos processos da consulta aberta 
e sistema de intersubstituição para resposta à doença 
aguda, com introdução de medidas corretivas às 
inconformidades detetadas.

Diagnóstico de situação 
permitiu traçar o perfil da pessoa

No âmbito do SU, a realização de um diagnóstico de 
situação permitiu traçar o perfil da pessoa que recorre 
de forma indevida ao SU na ULSAM, através de duas 
intervenções distintas: aplicação de um questionário 

Artigo de opinião de profissionais de saúde da ULSAM

Abordagem dos doentes com 
prioridades azul e verde 
no Serviço de Urgência da ULSAM
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OPINIÃO
anónimo de melhoria dos Serviços de Saúde aos 
utentes triados com as prioridades azul e verde e 
operacionalização de uma consulta de atendimento 
complementar ao nível dos CSP, durante um mês, em 
ambiente controlado, sem comprometer a segurança 
clínica dos doentes, de forma a permitir que todos os 
utentes, independentemente da sua proveniência, triados 
com prioridade azul e verde e sem critérios para serem 
observados num SU, fossem orientados para os CSP.

O motivo mais vezes apontado pelos utentes para 
recorrerem ao SU foi o de considerarem que o seu 
problema de saúde era mais adequado para este serviço 
(36% do total das respostas). Ao associarmos, também, 
os que responderam que pretendiam realizar exames, 
a percentagem aumenta para 48%. Podemos concluir, 
assim, que existe um potencial para trabalhar a literacia 
em saúde.

Dos 843 episódios triados com prioridade azul e 
verde, de segunda a sexta-feira, durante um mês, 22,1% 
(186 utentes) foram encaminhados para a consulta 
complementar dos CSP e destes, 2,2% foram novamente 
reencaminhados ao SU, considerando-se, assim, que 
182 utentes (21,6%) recorreram de forma indevida ao SU.

Evidencia-se que a prioridade azul e verde (triagem de 
Manchester) no atendimento no SU não significa que o 
utente tenha critério clínico (motivo de consulta) para ser 
observado nos CSP.

Projeto “ULSAM sai à Rua 
pelos Cuidados de Saúde Primários”

Neste seguimento, surge o projeto “ULSAM sai à Rua 
pelos Cuidados de Saúde Primários”, com o objetivo 
de divulgar na comunidade a qualidade dos cuidados 
de saúde prestados ao cidadão da região, valorizando 

o papel da equipa de saúde familiar e comunitária e 
promovendo a literacia na utilização dos serviços de 
saúde. Ainda neste âmbito, foi feita a divulgação através 
de cartazes afixados no SU, da escolha adequada do 
serviço de saúde em situações de doença aguda.

Esta abordagem dos doentes com prioridade azul 
e verde no SU feita no âmbito das Boas Práticas, na 
ULSAM, permitiu em junho de 2019, uma diminuição de 
38,6% para 35,6% de uetentes triados com prioridade 
azul e verde atendidos no SU, com uma redução de 9,2% 
do total de azuis e verdes, relativo ao período homólogo 
do ano anterior.

De acordo com dados da ACSS, a proporção das 
consultas no próprio dia no ACeS do Alto Minho (consulta 
aberta) para as consultas médicas, em junho de 2019, 
foi de 41,9% (valor acima do esperado, mas ainda dentro 
do aceitável) e de 36,8% (valor dentro do esperado) para 
as consultas de enfermagem. Verifica-se assim, uma 
ligeira descida no valor da consulta aberta médica que 
se aproxima mais do valor esperado.

Este tipo de abordagem, proposto pela ULSAM, 
permitiu gerir o percurso das pessoas nos cuidados 
de saúde, assim como avaliar se o cidadão recorre ao 
local certo para atendimento da sua doença aguda, 
requalificando o SU para o tratamento dos doentes mais 
graves e promovendo, de forma sustentável, a qualidade 
do atendimento nos CSP.. 

Em conclusão, a integração de cuidados, o trabalho 
nas boas práticas e a literacia em saúde assumem-se 
como fatores muito importantes para uma boa gestão dos 
percursos das pessoas no SNS, promovendo o acesso 
a cuidados de saúde de qualidade e a requalificação 
do atendimento, com centralidade no cidadão, valores 
defendidos no SNS + Proximidade.

Fátima Fonseca (Diretora Clínica para a área dos CSP) 
Alfredo Pinto (Coordenador da ULGA)

Sara Faria Araújo (Diretora do Departamento do ACeS)
Rosinda Costa (Enfermeira Vogal do Conselho Clínico e de Saúde)

Cipriano Costa (Enfermeiro da Direção do Departamento de Medicina Crítica)
Cátia Lopes (Adjunta da Direção Clínica para a área dos CSP)
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NOTÍCIAS

O Ministério da Saúde publicou a 14 de outubro 
o Despacho n.º 9253/2019, que autoriza a 
abertura de procedimentos de recrutamento 

para o preenchimento de 200 postos de trabalho para a 
categoria de Assistente Graduado Sénior, a categoria de 
topo da carreira médica.

O despacho inclui a distribuição das vagas 
a preencher, por estabelecimento de saúde e 
especialidade. De destacar as vagas abertas para as 
seguintes especialidades: 13 para anestesiologia, 9 para 
cardiologia, 10 para ginecologia/obstetrícia, 10 para 
medicina geral e familiar e 11 para pediatria, entre outras.

O Governo visa assim melhorar as condições de 
desenvolvimento e progressão na carreira médica no 
SNS, promovendo o acesso a todas as categorias da 
carreira médica, o gradual reequilíbrio da hierarquia 
interna e o alargamento da capacidade formativa nas 

Ministério da Saúde abre 200 vagas 
para assistentes graduados seniores

instituições do SNS. Esta medida deverá também ser 
analisada em conjunto com os dois concursos para grau 
de consultor a decorrer, de 2017 e 2019.

Os Ministérios da Saúde e das Finanças emitiram, no 
início de dezembro, o Despacho n.º 11307-A/2019, 
de 29 de novembro, que aprova a transição de 

vinte Unidades de Saúde Familiar (USF) para o Modelo B. 
Desta forma o governo cumpre a intenção já anunciada 
em fevereiro, reforçando a prioridade ao alargamento 
de USF como resposta organizacional que contribui 
para a melhoria do acesso, da cobertura assistencial, da 

Aprovada passagem de 20 USF 
para modelo B eficiência económica e da qualidade efetiva dos cuidados 

de saúde prestados à população.
A aceitação da evolução das USF para Modelo B resulta 

de uma avaliação favorável do modelo de indicadores, 
incentivos e resultados analisada em conjunto pela 
ACSS e pela EMSPOS (Estrutura de Missão para a 
Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde).

As vinte unidades que transitam de modelo são as 
seguintes:

Em novembro de 2019, existiam 553 USF (299 
modelo A e 254 USF modelo B), as quais asseguram 
uma cobertura a 6.219.654 utentes, correspondendo a 
63% do total de utentes inscritos.

USF
USF São Tomé
USF Aves Saúde
USF Carvalhido
USF Nordeste
USF Aliança
USF Terras do Antuã
USF Coimbra Sul
USF Rainha Santa Isabel
USF Araceti
USF Mondego
USF Terras de Azurara
USF S. Martinho de Alcabideche
USF S. João do Estoril
USF Emergir
USF Oriente
USF Almonda
USF Planalto
USF da Baixa
USF Portus Alacer
USF Sol

ACES
Santo Tirso/Trofa

Porto Ocidental
Aveiro Norte

Baixo Vouga
Baixo Mondego

Dão Lafões
Cascais

Lisboa Central
Médio Tejo
Lezíria
Lisboa Central 
São Mamede
Alentejo Central 

ARS
Norte

Centro

Lisboa 
e 
Vale do Tejo

Alentejo



A ACSS é a entidade responsável pela 
emissão do título profissional para as 
profissões de diagnóstico e terapêutica?

As profissões das áreas de diagnóstico e terapêutica 
regulamentadas exigem aos profissionais serem deten-
tores de uma cédula profissional. Atualmente existem 
17 profissões regulamentadas nesta área: técnico 
de análises clínicas e de saúde pública, técnico de 
anatomia patológica, citologia e tanatológica, técnico 
de audiologia, técnico de cardiopneumologia, técnico 
de farmácia, fisioterapeuta, higienista oral, técnico de 
medicina nuclear, técnico de neurofisiologia, ortoptista, 
ortoprotésico, técnico de prótese dentária, técnico de 
radiologia, técnico de radioterapia, terapeuta da fala, 
terapeuta ocupacional e técnico de saúde ambiental.

O que é necessário para efetuar o pedido de 
cédula profissional?

Para pedir uma cédula profissional é necessário 
entregar nos serviços da ACSS, presencialmente ou via 
correio, um conjunto de documentos que se encontram 
descritos no Portal da ACSS. O pedido e o envio da 
cédula profissional têm um custo associado.

É possível pedir uma segunda via da cédula?
Sim, caso seja necessário, a ACSS emite uma segunda 

via da cédula profissional. A emissão e envio da segunda 
via tem um custo associado. Essa informação poderá 
ser consultada no Portal da ACSS.

Um profissional de diagnóstico e terapêutica 
pode exercer a profissão fora de Portugal?

Sim. Para tal, os profissionais que obtiveram a sua 
licenciatura em Portugal, numa das áreas descritas no 

Cédulas profissionais
Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto e já detentores 
de uma cédula profissional emitida pela ACSS, devem 
requerer a declaração ao abrigo da Diretiva 2005/36/
CE e/ou a Carta Good Standing. Caberá à entidade que 
tutela a área da saúde do país de destino informar quais 
os documentos necessários. O requerimento poderá ser 
feito presencialmente, por correio ou via email, através 
da entrega dos documentos que se encontram descritos 
no Portal da ACSS. 

E um estrangeiro? Como deve proceder para 
exercer em Portugal?

Para quem fez a sua formação na União Europeia 
ou no Brasil pode solicitar à ACSS um pedido de 
reconhecimento profissional. O pedido deverá ser feito, 
presencialmente ou por correio através da entrega dos 
documentos que se encontram descritos no Portal 
da ACSS. Só depois do pedido ser aprovado é que o 
profissional poderá requerer a cédula profissional.

A frequência de formação num país terceiro, numa 
das áreas previstas no Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 
de agosto, obriga o requerente a solicitar, junto de uma 
universidade portuguesa, um reconhecimento específico 
ao curso e ao grau do ensino superior (licenciatura). 
Nestes casos, o profissional poderá requerer a cédula 
profissional apenas depois da aprovação do pedido.

Em caso de dúvida quem posso contactar?

Poderá contactar o gabinete de atendimento ao 
público da ACSS:

• presencialmente, 
• por email (atendimento@acss.min-saude.pt)
• ou através do contacto telefónico: 21 792 55 00 / 58 00. 
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