
BOLETIM Nº 17 – abril 2020

Reportagem Boas Práticas em Saúde no SNS

A saúde das cores, sons e afetos
O projeto Humanizar+ do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa ajuda os doentes  
e cuida de quem tem a missão de prestar cuidados de saúde Pág. 12

Covid-19

Portugal em estado de emergência  
devido ao coronavírus Pág. 3

Entrevista a Edna Gonçalves 

“É emergente alargar a rede 
de cuidados paliativos” Pág. 8



Propriedade
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Direção
Márcia Roque
Edição/Coordenação
Nuno Simões
Redação
Olga Silva
Marina Dias
Rita Almeida
Design e paginação
Letras & Sinais
Periodicidade
Trimestral

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16
Avenida do Brasil, 53
1700-063 Lisboa
Portugal
Telefone
21 792 58 00 / 21 792 55 00
Email
geral@acss.min-saude.pt
comunicacao@acss.min-saude.pt
Internet
www.acss.min-saude.pt

FI
C

H
A

 T
É

C
N

IC
A

EDITORIAL

2

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

Estamos a viver um momento extraordinário da nossa 
história. Extraordinário por ser muito difícil, perigoso. 
Mas temos assistido também ao melhor de todos nós 
nesta luta que, acredito, não será inglória.

E é numa altura como esta que vos apresentamos mais 
uma edição do boletim ACONTECE. Nela realçamos 
algumas medidas que estão a ser tomadas na área da 
saúde no combate à COVID-19, sobretudo naquelas 
em que a ACSS tem um papel ativo, como a aquisição 
de equipamentos, bens e serviços e a contratação de 
profissionais para reforçar este bem precioso de todos 
que é o Serviço Nacional de Saúde.

E neste momento difícil para todos nós, também 
vos trazemos o que de melhor se tem feito no SNS. 
A nossa reportagem de Boas Práticas traz-nos 
histórias de humanização em ambiente hospitalar. 
Que bom é pensarmos que neste mundo de correrias, 
de tecnologias, de desapego, existe quem esteja 
preocupado em introduzir a qualidade humana num 
trabalho tão difícil como o que é desempenhado pelos 
profissionais de saúde. Parabéns ao Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa por este projeto Humanizar+.

Humanização também é o que se sente na leitura 
da entrevista à Presidente da Comissão Nacional de 
Cuidados Paliativos, Dr.ª Edna Gonçalves. O trabalho 
que tem desenvolvido na ACSS, nos últimos anos, tem 
ajudado a implementar uma rede de cuidados no SNS 
que, apesar de não acontecer com a rapidez que todos 
gostaríamos, devido à falta de recursos necessários, 
está solidamente a crescer e a tornar-se numa base de 
confiança para todos portugueses. 

A nossa vida mudou no último mês, de uma forma 
que ninguém esperava. Regressaremos à normalidade 
a breve trecho, estou certa! E acredito que a nossa 
capacidade de resiliência permitir-nos-á ultrapassar as 
dificuldades. Como sempre temos feito.

Mantenham-se em segurança!

mailto:geral%40acss.min-saude.pt?subject=
mailto:comunicacao%40acss.min-saude.pt?subject=
mailto:http://www.acss.min-saude.pt/?subject=
http://www.acss.min-saude.pt/
https://www.portugal.gov.pt/
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O mundo está em suspenso devido à pandemia 
de coronavírus. Nunca antes se ouviu dizer tan-
tas vezes “lave bem as mãos”, “fique em casa”, 

“proteja-se”. Os conselhos da Direção-Geral da Saúde 
ecoam por todo o país e constituem a melhor forma de 
nos proteger. 

Portugal estava, no final de março, em pleno combate 
ao vírus. O Ministério da Saúde não tem medido esforços 
para garantir que o país está preparado para enfrentar 
este desafio. Todas as entidades centrais da saúde estão 
lado-a-lado, a desenvolver as medidas necessárias de 
reorganização para garantir o fornecimento de todos os 
recursos que os hospitais do SNS precisam para conseguir 
dar resposta aos afetados pela doença Covid-19. 

A Administração Central do Sistema de Saúde está 
também no centro da ação, dando resposta ao nível 
de aquisição de equipamentos, bens e serviços e 
contratação de recursos humanos. 

Das iniciativas já conhecidas, destaca-se a possi-
bilidade da ACSS e da DGS, desde de 24 de março, 
disporem de um regime excecional, aprovado em 

Conselho de Ministros, que lhes permite a autorização 
de despesa para fazer face ao combate do SNS à 
pandemia de coronavírus. 

O regime aplica-se “independentemente do montante, 
para a aquisição de equipamentos, bens e serviços”, 
com vista a “dar uma resposta, com maior rapidez, às 
aquisições de bens, equipamentos e serviços neces-
sários para fazer face à doença”. Na prática, os pedidos 
de autorização de despesa, que na legislação atual 
prevê serem submetidos aos ministérios das Finanças 
e Saúde, são tacitamente aprovados no espaço de 24 
horas. 

Estas “medidas especiais e de caráter urgente”, visam 
garantir às entidades de saúde que integram o SNS 
de “equipamentos, bens e serviços, para fazer face à 
conjuntura atual”.

No âmbito da contratação de profissionais, o Ministério 
da Saúde emitiu, no dia 15 de março, o Despacho 
n.º 3301-E/2020, que delega a competência para a 
contratação de trabalhadores a termo, por um período 
de quatro meses, com vista ao reforço de recursos 
humanos no SNS “necessário à prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da pandemia COVID-19”.

Estas contratações, que ficam dispensadas das 
ha bi tuais formalidades, deverão ser comunicadas 
mensalmente à ACSS.

O despacho destina-se a reunir as condições neces-
sárias que garantam a “continuidade do funcionamento 
e a máxima operacionalidade de todos os serviços do 
Ministério da Saúde e, em particular, dos serviços e 
estabelecimentos que integram o Serviço Nacional de 
Saúde”.

Portugal em estado de emergência 
devido ao coronavírus

DESTAQUE|COVID-19

A pandemia de coronavírus parou o país, 
mas todas as instituições de saúde estão 
empenhadas neste combate. À ACSS, 
e a outras entidades do Ministério da 
Saúde, cabe a coordenação da aquisição 
de equipamentos, bens e serviços e 
a monitorização da contratação de 
profissionais no SNS.
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A secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila 
Madeira, autorizou a 18 de março, a criação de 
um programa de financiamento centralizado 

destinado à aquisição de equipamentos de cuidados 
intensivos para melhorar os níveis de resposta à situação 
excecional colocada pela COVID-19.

O novo programa de financiamento vertical dedica-se 
à aquisição de equipamentos de cuidados intensivos 
necessários para o combate aos problemas respiratórios 
associados à COVID-19, cabendo à unidade hospitalar a 
avaliação das necessidades face à capacidade instalada. 

Programa de financiamento para equipamentos 
de cuidados intensivos Entre esses equipamentos incluem-se ventiladores para 

ventilação mecânica e respetivos consumíveis, monitores 
de sinais multiparâmetros, bombas perfusoras com 
respetivas seringas, monitores para suporte da função 
renal e respetivos consumíveis.

A aquisição deste equipamento encontra-se sujeita 
ao regime excecional de contratação pública e de 
autorização de despesa previsto no Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março.

Os procedimentos a adotar no âmbito deste processo 
de aquisição foram comunicados pela Administração 
Central do Sistema de Saúde aos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde, através da Circular Normativa 
n.º 2/2020/ACSS, de 18 de março.

O atendimento presencial no Gabinete de 
Atendimento ao Público da ACSS está suspenso 
desde o dia 16 de março, em cumprimento do 

plano de contingência institucional para a prevenção e 
controlo da infeção pelo novo Coronavírus. 

Os profissionais de saúde e utentes que necessitem de 
recorrer aos serviços da ACSS poderão fazê-lo através 
dos telefones 21 792 55 38 e 21 792 55 27, ou para o ende- 
re ço de correio eletrónico atendimento@acss.min-saude.pt . 

Para assuntos relacionados com o vale cirurgia 
encontra-se disponível o número 217 925 840 e o e-mail 
valecirurgia@acss.min-saude.pt . 

A presente suspensão de atendimento presencial 
ao público estende-se também aos serviços de 
tesouraria. No entanto, os pagamentos poderão 
ser efetuados por transferência bancária, para o 
NIB 0781 0112 0000 000840770, devendo o respetivo 
comprovativo ser enviado por correio ou digitalizado e 
enviado para geral@acss.min-saude.pt . 

ACSS com atendimento presencial suspenso

ACSS em Teletrabalho
No âmbito do plano de contingência para prevenção 

e controlo de infeção do Covid-19, 68 por cento dos 
trabalhadores da ACSS estão em teletrabalho, ou seja, 
129 pessoas estão a cumprir as suas funções a partir 
de casa. 

DESTAQUE|COVID-19

mailto:atendimento%40acss.min-saude.pt?subject=
mailto:valecirurgia%40acss.min-saude.pt?subject=
mailto:geral%40acss.min-saude.pt?subject=
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A ACSS aconselha a consulta da informação emitida 
pelas entidades oficiais, nomeadamente através 
do site Covid19 Estamos On ou do microsite da 

DGS e das perguntas frequentes.
Nos dois portais é possível aceder às últimas 

atualizações e recomendações sobre este surto, de 
modo a reduzir as possibilidades de contágio.

Poderão ainda encontrar informação sobre as novas 
orientações e a evolução da situação portuguesa e 
internacional, assim como materiais de divulgação e 
um conjunto de perguntas frequentes com o objetivo de 
esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta matéria.

A adoção das medidas preventivas, divulgadas pela 
Organização Mundial da Saúde, é fundamental para 

reduzir o risco de exposição e transmissão da doença, 
nomeadamente:
• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e 

boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 
com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o 
lenço de papel no lixo);

• No caso de não se poder usar lenço de papel, tapar a 
boca com o antebraço ou manga;

• Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre 
que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto 
com pessoas doentes ou após se terem utilizado 
transportes públicos ou frequentado locais com grande 
afluência de público;

• Lavar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies 
em casa e no local de trabalho;

• Evitar contacto próximo com pessoas com infeção 
respiratória e manter distanciamento social.

Recomendações

DESTAQUE|COVID-19

https://covid19estamoson.gov.pt/
https://covid19.min-saude.pt/
https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/
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NOTÍCIAS

Cumprindo o programa do Governo aprovado 
para a área da Saúde, e após um levantamento 
das necessidades ao nível das infraestruturas 

hospitalares, são já vários os processos a decorrer, com 
o devido acompanhamento da ACSS, desenvolvido no 
âmbito das suas atribuições.

Hospital da Madeira
Está a decorrer o concurso de prévia qualificação para 

o novo Hospital da Madeira. Como hospital de linha, a 
unidade ficará dotada de vários serviços e especialidades 
médicas.

A candidatura apresentada pela Região Autónoma da 
Madeira, foi aprovada através da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 132/2018, e determina que o Governo 
assegura o apoio financeiro à construção desta nova 
unidade hospitalar, em cooperação com os órgãos de 
Governo daquela região. Esta obra, cuja conclusão se 
prevê para 2024, terá um impacto total de 201 milhões 
de euros para o Estado, dos quais 62 milhões em 2020.

Hospital de Proximidade de Sintra
A construção deste hospital pretende aumentar 

a oferta de cuidados de saúde naquela localidade, 
encontrando-se neste momento em fase de elaboração 
de projeto, conforme cronograma apresentado abaixo.
Cronograma (Procedimentos e Calendarização)
• Setembro de 2017 – Lançamento do concurso por 

prévia qualificação;
• Até junho de 2020 – Elaboração de Projeto (inclui 

elaborar o projeto de obra, executar a prospeção 
geológica e geotécnica, assegurar os serviços da área 
de segurança e saúde na fase de projeto, garantir o 
desenvolvimento do estudo de incidências ambientais, 
prestar os serviços de certificação energética e 
da qualidade do ar interior, assumir a gestão e 
concretização de todos os processos de licenciamento 
do projeto, certificar e validar o levantamento 
topográfico fornecido);

• Até 31 de julho de 2020 – Lançamento do concurso de 
empreitada;

• Até março de 2021 – Início da obra;
• Até 30 de junho de 2023 – Início do funcionamento do 

Hospital.

Hospital de Proximidade do Seixal
O lançamento do concurso para estudo e projeto do 

Hospital de Proximidade do Seixal pela ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo ocorreu em julho de 2018, encontrando-se 
em fase de apreciação/avaliação de propostas para a 
conceção do projeto.

Este hospital, cujo processo se iniciou em 2009, 
obedecerá a um novo modelo assistencial diferenciado, 
com processos terapêuticos e meios complementares 

de diagnóstico alternativos ao internamento. Será uma 
linha avançada do Hospital Garcia de Orta, considerada 
determinante para melhorar a qualidade e diversificar a 
prestação de cuidados na região.

A construir na zona do Fogueteiro, na freguesia da 
Amora, o hospital estará vocacionado para prestar 
cuidados em ambulatório, com serviço de urgência 
básica 24 horas por dia. 

Hospital Central do Alentejo
Na sequência do concurso público internacional 

para a empreitada de construção do novo hospital, foi 
elaborado o Relatório Final de Avaliação das Propostas, 
que se encontra em análise.

Inserido no Programa de Estabilidade 2019-2023 
como investimento prioritário para a saúde, este 
projeto, autorizado através da Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 134/2019, vai incluir infraestruturas e 
equipamentos que visem melhorar o âmbito de cobertura 
e a qualidade da prestação de serviços públicos. 

Dando cumprimento a um compromisso político com 
mais de uma década, o projeto técnico do Novo Hospital 
Central do Alentejo, a edificar em Évora, encontra-se 
concluído e aprovado desde o início de 2012. 

Em 2018, retomou-se a sinalização prioritária deste 
investimento, tendo sido constituído um Grupo de 
Trabalho para a preparação e lançamento do concurso 
público internacional para a empreitada de construção 
deste novo hospital.

Em janeiro, a Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 10/2019 veio reforçar o caráter prioritário da concre-
tização do projeto de investimento no Hospital Central do 
Alentejo, enquanto projeto estruturante de investimento 
público.

Este investimento dará resposta às necessidades 
de toda a população do Alentejo, em articulação e 
complementaridade com as unidades hospitalares da 
região. A área de influência de primeira linha abrange 
aproximadamente 200 mil pessoas, correspondendo 
ao Alentejo Central, num total de 14 Municípios. Em 
segunda linha, abrange mais de 500 mil pessoas, o que 
corresponde a toda a região do Alentejo, num total de 
47 municípios (mais 15 do Alto Alentejo, 13 do Baixo 
Alentejo e 5 do Alentejo Litoral). 

Na sequência do concurso público internacional 
para a empreitada de construção do novo hospital, foi 
elaborado o Relatório Final de Avaliação das Propostas, 
que se encontra em análise.

O Novo Hospital Central do Alentejo deverá entrar em 
funcionamento até dezembro de 2023.

“Novas” PPP
Nas grandes opções do Plano para 2020, o Governo 

assume “o compromisso de não fazer nenhuma 
nova Parceria Público-Privada na gestão clínica num 

Investimentos na saúde
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NOTÍCIAS

Hospital de Lisboa Oriental
Na sequência do concurso público internacional 

para a construção e manutenção do futuro Hospital de 
Lisboa Oriental, lançado em dezembro de 2017, foram 
apresentadas, até ao passado dia 31 de janeiro, data 
limite estipulada, oito propostas cuja análise/fase de 
avaliação está a ser concluída.

estabelecimento em que ela não exista”. Face ao 
compromisso assumido e à aproximação das datas 
de caducidade dos contratos de gestão clínica em 
regime de PPP, foram constituídas equipas de projeto 
para avaliar os diferentes modelos de gestão. Tendo 
como objetivo a garantia da continuidade da prestação, 
as equipas deverão apresentar propostas quanto ao 
modelo que melhor sirva o interesse público, do ponto 
de vista técnico, jurídico e económico-
financeiro, assim como propor os passos 
necessários à sua implementação.

Nos casos dos atuais hospitais em regime 
de PPP foi recomendado o lançamento de 
novos concursos em regime de PPP.

No caso do Hospital de Cascais, a 
recomendação foi aceite pelo Governo. 
O contrato atual com o Grupo Lusíadas 
Saúde foi prolongado, enquanto será 
desenvolvido novo processo (Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 10/2020, 
aprovada em 20 de fevereiro).

Hospital de Loures
Encontra-se em fase de estudo e 

preparação do lançamento e adjudicação 
da nova parceria público-privada para a 
gestão e prestação de cuidados de saúde.

Os Ministérios das Finanças e da Saúde assinaram 
um despacho conjunto, publicado a 3 de março, 
que inclui a redução da dívida a fornecedores 

externos no programa de reforço da sustentabilidade 
financeira do SNS para 2020. O montante autorizado 
para o cumprimento desse objetivo corresponde a cerca 
de 256 milhões de euros, o equivalente ao valor dos 
montantes de pagamentos em atraso registados a 31 de 
dezembro de 2019.

Governo garante 256 milhões de euros
para reduzir dívida a fornecedores externos

De acordo com o mesmo despacho, a seleção das 
dívidas a pagar é definida por uma metodologia proposta 
pela Inspeção-Geral de Finanças, e deve obedecer a um 
conjunto de critérios, como por exemplo, a antiguidade 
da data de vencimento da dívida.

Esta medida, em conjunto com o reforço da dotação 
orçamental prevista no Orçamento de Estado 2020, vai 
permitir ao setor empresarial da saúde maior sustentabi-
lidade, responsabilidade e transparência financeira.
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ENTREVISTA

Nestes três anos conseguimos que 
todos os hospitais do SNS tenham uma 
equipa intra-hospitalar de suporte em 
cuidados paliativos e conseguimos 
que vinte e seis ACES tenham uma 

equipa comunitária de suporte, e assim 
conseguimos que todos os distritos do 
país tenham acesso a uma equipa de 

cuidados paliativos.

Na qualidade de presidente da Comissão Nacional 
de Cuidados Paliativos, que balanço faz sobre o 
estádio de desenvolvimento da Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos no SNS? 

Nestes três anos, desde 2017, altura de implementação 
do plano estratégico, conseguimos que todos os 
hospitais do SNS tenham uma equipa intra-hospitalar de 
suporte em cuidados paliativos e conseguimos que vinte 
e seis ACES tenham uma equipa comunitária de suporte, 
e assim conseguimos que todos os distritos do país 
tenham acesso a uma equipa de cuidados paliativos.

Do ponto de vista geográfico, temos equipas de 
cuidados paliativos em todo o país, mas quanto ao 
atendimento, não temos ainda capacidade para todos 

os utentes, porque as equipas são muito pequenas. 
Há equipas intra-hospitalares que estão suportadas 
no horário de um ou dois médicos em tempo parcial, 
o mesmo quanto a enfermeiros, mais um psicólogo e 
assistente social também em tempo parcial. Ou seja, 
temos cobertura geográfica, mas não temos de todo 
cobertura populacional. 

Como se fazem sentir as limitações ainda verificadas 
no país?

Do ponto de vista das equipas domiciliárias de suporte 
em cuidados paliativos, o Plano Estratégico prevê que 
todos os 55 Agrupamentos de Centros de Saúde estejam 
dotados com estas equipas, mas apenas existem em 26, 
ou seja, ainda não chegamos a 50 por cento do objetivo.

Outra dificuldade é saber quantos utentes foram já 
atendidos neste âmbito. Mas ainda não o conseguimos 
fazer…

O Orçamento de Estado para 2020 prevê um reforço 
de financiamento para este ano. De que forma será 
distribuído o investimento?

O Orçamento de Estado inclui uma verba destinada 
à criação de mais algumas equipas e ao reforço de 
algumas que já estão em funcionamento, identificadas 
como carenciadas.

Obviamente que não conseguimos ainda ter tudo o que 
gostaríamos, por razões várias, que não só monetárias. 

Edna Gonçalves em entrevista ao ACONTECE

“É emergente alargar 
a rede de cuidados paliativos”
Edna Gonçalves é presidente da 
Comissão Nacional de Cuidados 
Paliativos, órgão que integra 
a estrutura da ACSS. Nesta 
conversa com o ACONTECE, 
explica o que foi feito em três 
anos e os próximos passos 
para 2020. As preocupações 
principais centram-se no 
alargamento da rede ao nível 
dos Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACES), na criação de 
unidades nos principais hospitais 
do país e na criação de uma 
carreira para os médicos que se 
dedicam a tempo inteiro a esta 
área. 
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ENTREVISTA
Uma delas prende-se com o facto de os profissionais 
necessitarem de formação específica, teórica e prática, 
e infelizmente ainda não termos pessoas formadas em 
número suficiente para trabalharem nas equipas. 

Costumo dizer que mesmo que tivéssemos todo o 
dinheiro necessário, não iríamos conseguir todas as 
equipas de que precisamos neste momento.

Qual é a meta para a criação de equipas em 2020?

O Orçamento prevê a criação de 10 equipas 
comunitárias, que foi o número identificado pelo 
levantamento feito junto dos coordenadores regionais, 
apontadas como as mais prováveis de entrar em 
funcionamento, por serem aquelas onde já existem 
profissionais com formação. Mas poderão não ser só 
estas. Ainda recentemente tivemos uma reunião com 
a Senhora Ministra, foi-nos pedido para ativar este 
processo e voltar a perguntar aos centros de saúde 
quais estão preparados, com profissionais dispostos a 
criar estas equipas comunitárias. Estamos a fazer agora 
esse novo levantamento.

Neste momento, dos cinco previstos, apenas o 
São João ainda não dispõe dessa equipa, o que é 
claramente um avanço sobre a disponibilidade deste 
tipo de cuidados no país.

Estas equipas especializadas estão a ser desenvolvidas 
de forma a funcionarem em exclusivo no suporte aos 
cuidados paliativos pediátricos.

Além dos quatro grandes hospitais, também já estão 
criadas as equipas de suporte a cuidados paliativos 
pediátricos no IPO do Porto e no IPO de Lisboa, os dois 
IPO que têm serviços pediátricos.

Estão ainda em constituição novas equipas 
pediátricas noutros hospitais, para que haja resposta 
descentralizada. 

Havendo condições, está também a ser incentivado que 
estas crianças fiquem em casa, sendo acompanhadas 
pelas equipas comunitárias, apoiadas pelas intra-
hospitalares.

São alguns avanços. Como termos já equipas 
comunitárias a prestar consultoria a lares de idosos e a 
equipas da RNCCI, um pouco por todo o país.

Quais são as principais dificuldades?

Como já referi, uma é orçamental e a outra é a falta de 
profissionais com formação. 

Também é importante falar sobre outro ponto. Não há 
especialidade médica nesta área e, por essa razão, se 
os médicos se dedicarem em exclusivo aos cuidados 
paliativos, não conseguem progredir na carreira. Por 

Não há especialidade médica nesta 
área e, por essa razão, se os médicos 

se dedicarem em exclusivo aos 
cuidados paliativos, não conseguem 
progredir na carreira. Por exemplo, 
se um anestesista se dedicar a cem 
por cento aos cuidados paliativos, 
não progredirá na sua carreira de 

anestesista.

Infelizmente ainda não termos  
pessoas formadas em número 

suficiente para trabalharem nas 
equipas. 

Costumo dizer que mesmo que 
tivéssemos todo o dinheiro necessário, 
não iríamos conseguir todas as equipas 

de que precisamos neste momento.

Além dos quatro grandes hospitais, 
também já estão criadas as equipas 

de suporte a cuidados paliativos 
pediátricos no IPO do Porto e no IPO de 

Lisboa, os dois IPO que têm serviços 
pediátricos.

Que outros serviços estão a funcionar no âmbito 
dos cuidados continuados?

Só no Plano Estratégico 2018-2020 foram incluídos 
os cuidados paliativos pediátricos e está previsto que 
os serviços pediátricos dos cinco grandes hospitais do 
país – São João e Centro Hospitalar Universitário do 
Porto no Norte, Coimbra (hospital pediátrico) no Centro 
e o Lisboa Norte e Lisboa Central (Estefânia) em Lisboa 
– tenham uma equipa intra-hospitalar de suporte de 
cuidados paliativos pediátricos. 
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exemplo, se um anestesista se dedicar a cem por cento 
aos cuidados paliativos, não progredirá na sua carreira 
de anestesiologia.

Esta é uma dificuldade muito séria, sobretudo nas 
equipas comunitárias. Neste caso são médicos de 
família, que se estiverem em exclusivo, e há vários nesta 
situação, nunca mais vão progredir na carreira, já que 
é suposto terem utentes saudáveis, e um médico de 
cuidados paliativos só cuida de pessoas muito doentes. 

Está a ser preparada alguma medida para 
ultrapassar essa dificuldade?

A ACSS, através da Comissão Nacional, o Ministério 
da Saúde e a Ordem dos Médicos estão a trabalhar 
nesse sentido. O problema está identificado e terá que 

Aliás temos como meta abrir mais 
camas de internamento. Parece-nos 
essencial que o façamos e é isso que 

está previsto no Plano Estratégico para 
os hospitais com mais de 200 camas. 
Mas não vai ser possível concretizar 

rapidamente essa medida. O que temos 
previsto a curto/médio prazo é ter 

unidades de cuidados paliativos nos 
centros hospitalares universitários.

Existem de facto duas regiões, Viana 
do Castelo e Leiria, onde não existem 

camas para internamento. Mas estamos 
a trabalhar com a Unidade Local de 

Saúde do Alto Minho e com o Centro 
Hospitalar de Leiria para tentarmos 

abrir unidades de cuidados paliativos 
ainda este ano. 

A ACSS, através da Comissão 
Nacional, o Ministério da Saúde 
e a Ordem dos Médicos estão a 

trabalhar nesse sentido. O problema 
está identificado e terá que ser 

resolvido este ano, até porque pode 
pôr em causa a criação de novas 

equipas.

ser resolvido este ano, até porque pode pôr em causa a 
criação de novas equipas.

As pessoas que trabalham nesta área, de um modo 
geral estão motivadas para trabalhar, vestem a camisola, 
dão muito de si. Não podemos exigir continuamente 
que sacrifiquem também a carreira. É necessário um 
reconhecimento entre pares, além da compensação 
remuneratória, tendo em conta a diferenciação do 
trabalho que prestam. 

Referiu que todo o país está coberto quanto a 
respostas de suporte de cuidados paliativos no SNS. 
No caso de internamento, já conseguimos cobertura 
total?

De facto, já estão a funcionar equipas inter-hospitalares 
em todos os distritos, e, portanto, conseguimos dar 
resposta em todo o país, mas existem de facto duas 
regiões, Viana do Castelo e Leiria, onde não existem 
camas para internamento. Mas estamos a trabalhar com 
a Unidade Local de Saúde do Alto Minho e com o Centro 
Hospitalar de Leiria para tentarmos abrir unidades de 
cuidados paliativos ainda este ano. 

É importante que se explique que isto não quer dizer 
que não haja internamentos. Se houver um doente 

de paliativos a precisar de ser internado, é-o noutra 
especialidade e a equipa de suporte intra-hospitalar 
presta os cuidados necessários. Não é por não haver 
camas específicas para internamento de paliativos, que 
os doentes não recebem esses cuidados.

Aliás temos como meta abrir mais camas de 
internamento. Parece-nos essencial que o façamos e 
é isso que está previsto no Plano Estratégico para os 
hospitais com mais de 200 camas. Mas não vai ser 
possível concretizar rapidamente essa medida. O que 
temos previsto a curto/médio prazo é ter unidades 
de cuidados paliativos nos centros hospitalares 
universitários. Por exemplo, os hospitais universitários de 
Lisboa e Vale do Tejo não têm unidades especializadas 
em cuidados paliativos. É necessário remodelar e 
reorganizar serviços e isso é, muitas vezes, mais difícil 
do que começar de novo. 

Dou-lhe o exemplo do São João no Porto, onde 
se identificou um espaço não clínico e criou-se uma 
unidade com onze camas. É mais fácil criar um novo do 
que reorganizar serviços que estão a funcionar.
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São unidades com o máximo de 
20 camas, para internamentos 

relativamente curtos. Uma vez resolvido 
o problema, os doentes terão alta e 
continuarão ou não a ser seguidos 
pela equipa de cuidados paliativos, 

mas noutra valência. Por exemplo, por 
uma equipa comunitária de suporte 

domiciliário. 

A maior parte das pessoas faz 
um luto normal. Ajudamos à sua 

preparação. E quando é necessário, 
faz parte das funções das equipas 

acompanhar os cuidadores para que 
façam um luto saudável. 

De que forma se pode diferenciar o atendimento 
feito especificamente numa unidade de cuidados 
intensivos?

Os doentes já estão internados. Não estamos a 
pedir um aumento de camas. É preciso reorganizar a 
responsabilidade dessas camas. 

A unidade de cuidados paliativos é importante porque 
os enfermeiros e os assistentes operacionais são 
formados para cuidar especificamente aqueles doentes. 
Portanto têm uma abordagem diferente da prestada 
por um enfermeiro ou assistente operacional de outro 
serviço. E é por aí que se faz a diferença. Temos uma 
equipa completa de médicos, enfermeiros e assistentes 
operacionais, para além de psicólogos e assistentes 
sociais, que se dedicam inteiramente a estes cuidados 
específicos. 

É muito frequente termos agradecimentos dos doentes 
e dos familiares, quando transitam de uma outra unidade 
para uma unidade específica de cuidados paliativos. 
Notam a diferença, notam a nossa especificidade.

Por isso é importante continuar a desenvolver esta 
área… 

Sem dúvida. Estamos a falar de unidades pequeninas, 
em hospitais de agudos, para lidar com situações 
particulares. Devem existir para resolver situações 
clinicamente instáveis, como doentes com sintomas 
descontrolados, casos em que é preciso tomar decisões 
importantes do ponto de vista de diretivas antecipadas 
de vontade, por exemplo, suspender uma diálise ou um 
ventilador, e depois que façam o acompanhamento do 
resultado dessas mesmas decisões.

São unidades com o máximo de 20 camas, para 
internamentos relativamente curtos. Uma vez resolvido 
o problema, os doentes terão alta e continuarão ou 
não a ser seguidos pela equipa de cuidados paliativos, 
mas noutra valência. Por exemplo, por uma equipa 
comunitária de suporte domiciliário. 

O acompanhamento das famílias também é 
especial?

Sim, fazemos suporte ao utente e às famílias ou às 
pessoas mais significativas para aquele doente. Esse 
acompanhamento é feito em vida do doente e após 

a morte, sempre que se justificar. A maior parte das 
pessoas faz um luto normal. Ajudamos à sua preparação. 
E quando é necessário, faz parte das funções das 
equipas acompanhar os cuidadores para que façam um 
luto saudável. 

Está ainda na ordem do dia a questão da Eutanásia. 
De que forma analisa este debate?

Não vou dizer a minha opinião pessoal. A Comissão 
Nacional não tem parecer sobre se é a favor ou contra a 
Eutanásia.

Agora, para nós é claro: se a Eutanásia pretende aliviar 
o sofrimento de pessoas com doenças terminais e se 
as equipas de cuidados paliativos são especializadas 
no alívio desse sofrimento, é difícil aceitarmos avançar 
para a despenalização da Eutanásia, se não houver 
equipas especializadas suficientes para lidar com aquele 
sofrimento, para que no final só sobrem aqueles que só 
é possível terminar o sofrimento daquela maneira. 

Para mim é urgente, ou mais que isso, é emergente 
alargar a rede de equipas de cuidados paliativos!
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Bastam pequenos gestos, muitas vezes “pequenos 
nadas”, para fazer toda a diferença na motivação 
dos profissionais e no bem-estar dos doentes e 

das suas famílias. Com ganhos de eficiência e, espera-se, 
resultados que demonstrem maior eficácia dos serviços 
hospitalares. No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS), a administração recolheu ideias, deu prémios, 
sistematizou-as e atribuiu-lhes prioridades. Arregaçou 
mangas e pôs em marcha várias medidas que têm 
contribuído para a melhoria dos dados de desempenho e 
produção daquela unidade hospitalar. “Estamos 
a aumentar o hospital por dentro”, explica 
José Ribeiro Nunes, Enfermeiro Diretor e um 
dos dinamizadores do Projeto Humanizar+, 
que há um ano tem vindo a ser desenvolvido 
pelos profissionais das unidades de Penafiel e 
Amarante. 

Reconhecendo a necessidade de melhorar, a 
administração do CHTS começou por lançar um 
concurso de ideias aos funcionários, desafiando-
os a apresentarem iniciativas que promovessem 
e implementassem uma cultura centrada no 
utente, tendo em conta um de cinco eixos 
distintos: Humanização na Prática Assistencial; 

Informação e Comunicação; Profissionais: Agentes de 
Humanização, Espaços, Acessibilidade e Conforto; e 
Envolvimento e Participação dos Cidadãos. 

Os trabalhadores mobilizaram-se e apresentaram 
um total de sessenta projetos. A implementação de 
grande parte das ideias está já em curso e os ganhos 
são evidentes. “O suporte da administração é total”, 
garante o presidente do Conselho de Administração. 
Carlos Alberto elogia “o envolvimento e o entusiamo de 
todos”, incluindo o seu. Tal como todos os funcionários, 

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa lançou um concurso de ideias para projetos que 
promovessem melhorias para os utentes e profissionais de saúde. Recebeu sessenta, 
priorizou-as e, um ano depois, tem em prática várias iniciativas que estão a melhorar a vida 
no hospital. O projeto Humanizar+ ajuda os doentes e cuida de quem tem a missão de 
prestar cuidados de saúde.

A saúde das cores, sons e afetos
José Ribeiro Nunes e Paula Guimarães responsáveis pelo projeto Humanizar+

Carlos Alberto, presidente do CHTS
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o responsável pela gestão da unidade frequenta as 
sessões de relaxamento que se realizam na unidade. 
Ao longo do último ano, os trabalhadores envolveram-se 
e experimentaram meditação terapêutica com taças 
tibetanas ou o Clube do Riso, com benefícios ao nível da 
diminuição do stress e ansiedade, prevenindo o burnout 
e fortalecendo o sistema imunitário. 

“Cuidar de quem cuida” é o lema, encarado 
inicialmente com alguma reserva por quem era chamado 
a participar. “Primeiro tivemos que fazer o caminho 
das pedras”, explica o presidente da instituição. No 
entanto, aos poucos, as vantagens foram tornando-se 
evidentes. Hoje, uma dezena de medidas concebidas 
para os profissionais já estão em prática, com lista de 
espera, como as sessões de Mindfulness, de Motivação 
e Relaxamento, de Felicidade e Inteligência Emocional, 
de Risoterapia ou de Musicoterapia. 

A “mudança leva à inovação”, reforça José Ribeiro 
Nunes. “Por vezes fazemos as coisas avulso, mas se 
não sistematizarmos, não conseguimos avaliar”. Um 
ano depois de ter sido posto em prática, os primeiros 

resultados do Programa Humanizar+ ainda vão ser 
avaliados. 

Embora já se perceba o sucesso. A par das melhorias 
emocionais, a administração do CHTS decidiu também 
investir em novo material. Adquiriu recentemente, por 
exemplo, duas centenas de novas camas articuladas, 
que darão maior comodidade aos doentes. “Este é um 
bom investimento, não é uma despesa”, assegura o 
presidente Carlos Alberto.

A cuidar de quem precisa

Há um espaço novo nas instalações hospitalares de 
Penafiel. Foi batizado como “Sala de Más Notícias”. 
O nome é indicativo. Naquele ambiente mais intimista, 
os familiares dos doentes recebem a notícia que não 
querem ouvir. Recebem-na com privacidade, sem o olhar 
dos outros, acompanhados por profissionais e decorado 
como se estivessem no conforto do lar, sendo-lhes dado 
tempo para recuperar e desabafar. 

Vários serviços foram redecorados, para proporcionar 
maior comodidade aos utentes, família e profissionais. 

Música no Hospital

Comissão de Humanização: José Ribeiro Nunes, Paula Guimarães, Filipa Miranda e Carlos Araújo
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As novas decorações são visíveis nas salas de espera, 
no serviço de Pediatria ou nos blocos operatórios, onde a 
música ecoa para ajudar a criar um ambiente menos hostil. 

O daltonismo, uma perturbação que impede a 
diferenciação das cores, levou à adoção do sistema 
ColorAdd, baseado na atribuição de símbolos às cores. 
É mais um ganho de qualidade que contribui para a 
melhoria do acesso aos cuidados de saúde para todos.

De entre tantas mudanças e novidades, destaca-se 
o inovador Crescer com Afetos, desenvolvido 
desde 2015 no serviço de Neonatologia por uma 
equipa multidisciplinar. Os profissionais fazem o 
acompanhamento das famílias, ensinando novas 
técnicas, como o toque nutritivo ou o método canguru, 
que ajudam os pais a estabelecer uma relação próxima 
com o bebé que está em incubadora. Os irmãos são 
também acompanhados de forma especial. As crianças 
são convidadas a levar desenhos ou fotos de família. 
O serviço oferece-lhes uma boneca de arroz, cheia 
com o peso do bebé prematuro, que poderão aprender 
a cuidar, para que, quando o novo elemento da família 
chegar a casa, ajudem no seu desenvolvimento. 

Entretanto o bebé prematuro não fica sozinho no seu 
isolamento. Cada um recebe um polvo terapêutico, feito 
em croché por voluntários da comunidade que, segundo 
a médica Filipa Miranda, simula o cordão umbilical e o 
útero da mãe, tornando familiar o espaço que lhes serve 
de berço.

Paula Guimarães, presidente da Comissão de Huma-
nização do CHTS, que gere o Humanizar+, conta 
vários exemplos do muito que se está a fazer e sobre 
a transformação em marcha. “Antes do Natal recebi um 

telefonema de uma colega, muito preocupada com um 
doente de Cinfães que estava muito triste por não receber 
visitas. Era gente simples e a família não tinha dinheiro 
para vir até Penafiel para o visitar”. A situação emocionou 
as equipas, que implementaram um sistema rotativo de 
visitas àquele doente, contribuindo desta forma para a 
sua recuperação. Chegaram mesmo a preparar-se para 
o animar no dia 25 de dezembro, mas tal acabou por 
não ser necessário, uma vez que o homem foi transferido 
para o hospital da sua área de residência. 

Quanto ao futuro, Paula Guimarães não tem dúvidas 
de que será para “continuar”. Há primeiro que avaliar os 
resultados das medidas já adotadas, mas com as muitas 
iniciativas propostas, há necessidade de prosseguir com 
esta fórmula que tem melhorado a motivação e o ânimo 
de todos, incluindo da comunidade, também envolvida 
no que está a ser desenvolvido pelo seu hospital. 
Diferentes atividades têm acontecido na cidade, junto 
da população, de lares de idosos e das escolas. Por 
exemplo, no “As tuas mãos salvam vidas”, a equipa de 
enfermagem do Serviço de Urgência Pediátrica ensina 
Reanimação Cardiopulmonar ou a ligar para o 112. 
Cerca de 1800 crianças, com idades entre os 5 e 8 anos, 
estão hoje mais preparadas para reagir se necessário.

É preciso humanizar os cuidados de saúde. No Serviço 
Nacional de Saúde este é um novo conceito que se 
vai alargando, de serviço em serviço, de hospital em 
hospital. E a palavra de ordem é mesmo “continuar”.As tuas mãos salvam vidas

Nascer em movimento

As fotos das atividades usadas na reportagem, incluindo a foto de capa “Crescer com Afetos”, pertencem ao CHTS.
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Que balanço faz da atuação da ACSS enquanto 
organismo intermédio dos Programas Operacionais 
Inclusão Social e Emprego (PO ISE) e Regional do 
Algarve (CRESC Algarve 2020)?

No âmbito do Portugal 2020, a ACSS, e tal como ocorreu 
no anterior período de programação, foi designada como 
Organismo Intermédio (OI), em duas Tipologias de 
Operações (TO), isto é na TO “formação dos profissionais 
do setor da saúde” e na TO “sensibilização e (in)formação 
de suporte às reformas nos serviços sociais e de saúde”, 
tendo como principal competência a avaliação de 
mérito dos projetos candidatados pelas entidades e a 
consequente decisão técnica.

Com essa competência, a ACSS ajudou a criar 
condições para o financiamento da formação de 
profissionais de saúde em áreas técnicas consideradas 
estratégicas e prioritárias, abrangendo um leque alargado 
de profissionais de entidades beneficiárias (SNS, Miseri-
córdias, Sindicatos, entre outras). 

Também no que respeita à capacidade de financiamento 
e alavancagem, é de referir que a intervenção enquanto 
OI atraiu um volume financeiro de investimento na 
qualificação técnica, nomeadamente para as entidades 
do SNS, que muito dificilmente seria conseguido apenas 
por meios próprios.

Destacam-se enquanto áreas profissionais, pela importância 
e impacto na saúde das populações e nos ganhos que 
potenciam na mesma, as áreas dos cuidados continuados 
integrados, dos cuidados paliativos, da prevenção da infe-
ção hospitalar, da diabetes, das doenças oncológicas, da 
segurança do doente e da emergência médica.

A atualização de competências através da aquisição 
de novos conhecimentos contribui para um melhor 
desempenho e constitui uma ferramenta de resposta aos 
desafios profissionais emergentes. 

Relativamente à “formação de profissionais do setor da 
saúde” e no PO ISE, foram abertos até à data dois avisos 
para apresentação de candidaturas. Um primeiro em 

Filomena Parra em entrevista ao ACONTECE

A ACSS e o Portugal 2020
Filomena Parra, coordenadora do Núcleo de 
Assuntos Estrangeiros e Gestão de Fundos 
da ACSS, em entrevista ao ACONTECE, 
explica o papel da ACSS enquanto 
organismo intermédio nos Programas 
Operacionais (PO) Inclusão Social e Emprego 
e Regional do Algarve (Portugal 2020) e, 
enquanto entidade coordenadora setorial no 
âmbito dos FEEI, noutros PO, nomeadamente 
no PO SEUR (Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência na Utilização 
dos Recursos), que se destaca por ter o 
maior volume financeiro comunitário.

2017 que teve como beneficiários as pessoas coletivas 
de direito público do Ministério da Saúde. Neste âmbito 
foram aprovadas 38 candidaturas com um montante de 
despesa pública de 3.1 milhões de euros (M€), a que 
corresponde um Fundo Social Europeu (FSE) de 2.6 M€ 
para um total de 56 065 participantes. 

O segundo Aviso, aberto em 2019, para além das pessoas 
coletivas de direito público do Ministério da Saúde, teve 
como beneficiários as pessoas coletivas de direito privado 
sem fins lucrativos. O montante de financiamento público 
rondou os 7.5 M€ para um total de 74 250 participantes. 
Ao presente aviso foram apresentadas 103 candidaturas. 
A análise técnica – responsabilidade da ACSS –, está 
concluída, havendo ainda um conjunto de candidaturas 
em análise financeira (PO ISE). 

Ainda no âmbito da mesma TO e para o CRESC Algarve 
2020, foram abertos dois Avisos em 2017, tendo sido 
aprovadas 5 candidaturas: três no setor público da saúde 
e duas no setor social (cuidados continuados integrados). 
O montante da despesa pública foi de 357 mil euros, a 
que corresponde um FSE de 286 mil euros para um total 
de 3 899 participantes.

Considerando que a Saúde ainda tem dotação disponível, 
prevê-se a possibilidade de abertura de um novo período 
de candidaturas em 2021.

A ACSS ajudou a criar condições 
para o financiamento da formação 
de profissionais de saúde em áreas 
técnicas consideradas estratégicas 
e prioritárias, abrangendo um leque 

alargado de profissionais de entidades 
beneficiárias (SNS, Misericórdias, 

Sindicatos, entre outras). 
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De que forma têm sido atendidos os objetivos 
do Ministério da Saúde, à luz das candidaturas 
recebidas, nas áreas de formação de profissionais do 
setor da saúde e de sensibilização e (in)formação de 
suporte às reformas nos serviços sociais e de saúde?

Previamente à abertura de um aviso de candidaturas, 
a ACSS elabora um documento que reúne os contributos 
das Administrações Regionais de Saúde (ARS) e Serviços 
Centrais do Ministério da Saúde, sobre as prioridades 
formativas/áreas de intervenção.

O Plano Nacional de Saúde, o Programa do Governo, 
bem como outras orientações políticas relevantes para o 
setor, são de igual modo referência para a elaboração do 
documento submetido a aprovação ministerial.

Assim, os planos de formação apresentados decorrem 
de um planeamento estratégico, integrado na política de 
recursos humanos de cada entidade, em articulação com 
as prioridades aprovadas pela tutela, tendo como objetivo 
a melhoria do desempenho organizacional, o que permitirá 
dar uma resposta eficaz às necessidades dos utentes.

No âmbito da “sensibilização e (in)formação de 
suporte às reformas nos serviços sociais e de saúde” 
(tipologia apenas contratualizada no CRESC Algarve 
2020, na sequência do processo de Reprogramação do 
Portugal 2020) ainda não foram abertas candidaturas, 
prevendo-se que no decurso do primeiro semestre 
de 2020 esta situação possa ocorrer. Este aviso de 
abertura de candidaturas terá como destinatários as 
pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, 
as pessoas coletivas de direito público pertencentes à 
administração central, incluindo institutos públicos, e a 
administração local, com um montante de financiamento 
público de cerca de 575 mil euros.

Qual o papel da ACSS no Portugal Inovação Social 
(EMPIS) mais concretamente nos Títulos de impacto 
Social?

A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública1, 
como resposta do Estado português à prioridade 
atribuída à inovação e ao empreendedorismo social 
inscrita no Acordo de Parceria Portugal 2020.

A execução desta iniciativa é coordenada pela 
Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS) 
na qualidade de Organismo Intermédio no PO ISE, no 
PO CH, no COMPETE 2020, no POR Lisboa 2020 e no 
CRESC Algarve 2020.

A EMPIS gere quatro instrumentos de financiamento 
orientados para apoiar o desenvolvimento de projetos de 
inovação social: Capacitação para o Investimento Social; 
Parcerias para o impacto, Títulos de impacto social (TIS) 
e o Fundo para a inovação social.

Os TIS constituem uma das mais inovadoras formas 
de promover a inovação social em áreas de política 
pública, com envolvimento direto do setor privado e do 
setor cooperativo e social como financiadores, numa 
lógica de reembolso mediante a obtenção de resultados 
sociais quantificáveis.

Concretamente os TIS visam apoiar e financiar, através 
de um mecanismo de pagamentos por resultados, 
projetos inovadores na prestação de serviços públicos, 
orientados para a obtenção de resultados e ganhos de 
eficiência, em áreas que tradicionalmente se encontram 
na esfera da política pública (emprego, proteção social, 
saúde, justiça e educação).

No caso dos projetos da área da Saúde, a ACSS 
assume o papel de entidade pública, que valida o 
alinhamento do projeto no domínio da saúde com a 
política pública e a relevância dos resultados esperados.

Neste sentido, a ACSS tem vindo a acompanhar 
cerca de uma dezena de intenções de projetos, alguns 
dos quais estão ainda em análise. Para este efeito, o 
Núcleo de Assuntos Estrangeiros e Gestão de Fundos 
tem contado com a colaboração da Direção-Geral da 
Saúde e da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério 

[...] a intervenção enquanto OI atraiu 
um volume financeiro de investimento 

na qualificação técnica, nomeadamente 
para as entidades do SNS, que muito 

dificilmente seria conseguido apenas por 
meios próprios.
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da Saúde, e internamente, de vários departamentos em 
função do objetivo específico.

Até esta data, apenas um projeto chegou à fase de 
submissão efetiva de candidatura e respetiva aprovação, 
o “Cuidar de quem Cuida”.

O Cuidar de Quem Cuida é um projeto promovido e 
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela 
José de Mello Saúde e implementado pelo Centro 
de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de 
Sanguêdo (CASTIIS), em parceria com a ACSS, com a 
MAZE (antigo Laboratório de investimento social) e com 
o CINTESIS (Centro de Investigação em Tecnologias 
e Serviços de Saúde). Pretende formar, capacitar e 
acompanhar 240 cuidadores informais da região Norte 
do país, num período de 3 anos.

Pode apresentar-nos as principais estatísticas em 
termos de montantes de financiamento aprovados 
e números de candidaturas recebidas no setor da 
saúde?

As instituições do Ministério da Saúde (MS) e a 
Entidade Reguladora da Saúde submeteram e viram 
aprovadas 378 operações, no âmbito do Portugal 
20202 e beneficiam de uma contribuição dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no valor 

Considerando que a Saúde ainda 
tem dotação disponível, prevê-se a 

possibilidade de abertura de um novo 
período de candidaturas em 2021.

No caso dos projetos da área da  
Saúde, a ACSS assume o papel 

de entidade pública, que valida o 
alinhamento do projeto no domínio 
da saúde com a política pública e a 

relevância dos resultados esperados.

O investimento elegível associado 
a este conjunto de operações é 

de 434 milhões de euros, o que dá 
uma taxa média de financiamento 

comunitário de 81%.
Cerca de 87% das candidaturas 
aprovadas foram submetidas por 

estabelecimentos de saúde do SNS.

 1 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 73-A/2014, de 16 de dezembro, alterada pelas RCM n.º 74/2016, de 25 de novembro e n.º 157/2017, de 
19 de outubro e pela RCM n.º 177/2018, de 18 de dezembro.

2 De acordo com os dados disponibilizados no site do Portugal 2020 e que reportam a 31.12.2019

de 351 milhões de euros (48% do valor corresponde a 
contribuições do FEDER, 37% do Fundo Coesão e 15% 
do Fundo Social Europeu).

O investimento elegível associado a este conjunto de 
operações é de 434 milhões de euros, o que dá uma 
taxa média de financiamento comunitário de 81%.

Cerca de 87% das candidaturas aprovadas foram 
submetidas por estabelecimentos de saúde do SNS.

O POCI (Competitividade e Internacionalização) 
é o PO com mais projetos aprovados nas áreas 
das tecnologias de informação e capacitação da 
administração pública, cerca de 42% do total. Segue-se 
o POISE (Inclusão Social e Emprego), áreas da formação 
e capacitação de profissionais de saúde, com 16% e o 
POSEUR (Sustentabilidade e Eficiência na Utilização 
de Recursos), com 13%. Este último concentra o maior 
volume financeiro comunitário, 131 M€.

Do total das operações aprovadas no MS, 109 são-no 
no âmbito dos PO Regionais, quase exclusivamente em 
infraestruturas e equipamentos diferenciados.

Para além destas 378, há 55 outras operações 
aprovadas em que a entidade beneficiária é o Município, 
mas em que a intervenção é concretizada na área 
da Saúde (Extensões de Saúde, Centros de Saúde, 
Unidades de Saúde Familiares), num montante global 
de fundo comunitário de 24 M€.

E no âmbito do PO SEUR, como instrumento 
essencial para aumentar a eficácia energética das 
infraestruturas do SNS, quantas candidaturas foram 
aprovadas até ao momento?

Até ao momento, foram aprovadas 51 candidaturas de 
instituições do Ministério da Saúde, correspondentes a uma 
contribuição do Fundo de Coesão no montante de 131 M€.

Encontram-se em análise 3 candidaturas que, no caso 
de virem a ser aprovadas na sua totalidade, aumentarão 
a contribuição comunitária em 4,5 M€.
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Ciclo de Workshops ACSS/APAH sobre Planeamento Estratégico e Gestão de Recursos

Melhorar a comunicação foi 
tónica dominante na primeira sessão sobre 
Gestão do Acesso à Consulta Externa

Envolver e aproximar, para mudar” foi uma das 
ideias-chave partilhadas durante a sessão de 
trabalho sobre “Gestão do acesso à consulta 

externa”, que reuniu a 28 de fevereiro, no auditório do 
INFARMED, mais de 150 profissionais do SNS. Esta 
foi a primeira iniciativa realizada no âmbito do Ciclo de 
Workshops sobre Planeamento Estratégico e Gestão de 
Recursos, uma parceria entre a ACSS e a APAH (Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares), que ao 
longo do ano irá promover diversas sessões de trabalho 
com vista à discussão de temas prioritários no SNS, com o 
objetivo de partilhar conhecimentos e experiências sobre 
as melhores práticas a implementar. 

Na sessão de abertura da primeira sessão, Márcia 
Roque, presidente do Conselho Diretivo da ACSS, 
destacou a importância do acesso e a ideia de que este 
é uma das grandes prioridades – “Contamos com o 
esforço e dedicação dos profissionais, que são o bom 
exemplo do caminho de excelência percorrido neste 
domínio, para fazer mais e melhor por um SNS mais 
justo e inclusivo”, reforçou. 

“

Já Alexandre Lourenço, presidente da APAH, 
considerou que a realização destes encontros poderá ser 
determinante para a otimização de serviços e contribuir 
para uma “maior e melhor resposta”, estabelecendo 
como objetivo para estes debates a partilha de 
conhecimentos e de experiências sobre as melhores 
práticas, para melhorar os cuidados de saúde prestados 
aos cidadãos.

Ricardo Mestre, vogal da ACSS, apresentou as 
prioridades para 2020, das quais se destacam o aumento 
da atividade assistencial programada, o alargamento 
dos horários de consulta, o cumprimento dos critérios 
de agendamento e reagendamento por prioridade 
clínica e antiguidade, a implementação de Centros de 
Responsabilidade Integrados (CRI), o reforço da TeleSaúde 
e o alargamento da oferta de consultas descentralizadas 
nos cuidados de saúde primários e na comunidade. A 
personalização de cuidados e a identificação clara de 
prioridades são também essenciais para a melhoria dos 
cuidados de saúde.

Além da definição de estratégias e prioridades nacionais 
e regionais, o primeiro workshop ACSS/APAH incluiu 
três sessões, destinadas à discussão de “Protocolos de 
referenciação e seguimento dos utentes”, “ULGA – parti-
lha de boas práticas nos ACeS e hospitais” e ainda 
“Organização de agendas e critérios de prioridade”. 

No final da jornada de trabalho, os diferentes grupos 
apresentaram resultados e recomendações para cada 
um dos temas, sugerindo soluções distintas, como 
a melhoria da comunicação entre os profissionais 
intervenientes, que permitam atingir uma evolução 
positiva na gestão do acesso ao SNS.

Próximas edições 
Planeamento e acompanhamento da atividade realizada nos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI)
Processo de planeamento estratégico e operacional nas entidades EPE do SNS
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A ACSS realizou, no dia 3 de março, uma sessão de 
trabalho para apresentação de algumas das suas 
áreas de atuação aos participantes da segunda 

edição do Health Parliament Portugal.
Reforçando a área técnica e especializada em 

que a ACSS desenvolve a sua intervenção, foram 
apresentadas várias temáticas por Ricardo Mestre, vogal 
do Conselho Diretivo, Teresa Pêgo, coordenadora da 
Unidade de Gestão do Acesso e por Vanessa Ribeiro 
do Departamento de Gestão da Rede de Serviços e 
Recursos em Saúde (DRS).

ACSS promove sessão 
para o Health Parliament 
2020 Em destaque estiveram temas como a reorganização 

dos modelos de prestação de cuidados de saúde, as 
políticas de recursos humanos, gestão financeira e 
de instalações e equipamentos, a contratualização 
de cuidados de saúde, a implementação do Sistema 
Integrado de Gestão do Acesso e a integração de 
cuidados de saúde.

Na primeira edição, realizada em 2017, foram 
apresentadas 58 recomendações e seis relatórios para 
a saúde. O objetivo deste projeto passa por propor 
alterações ao funcionamento do setor da saúde, 
através da apresentação de “soluções construtivas e 
inovadoras”. 

Mais informação em https://healthparliament.pt

https://healthparliament.pt
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Um grupo de alunos do curso de 
especialização de Saúde Pública 
foi recebido na ACSS, no dia 12 de 

fevereiro, para uma sessão sobre as várias 
áreas de intervenção da instituição.

A ordem de trabalhos incluiu o papel da 
ACSS na gestão e administração do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente 
em setores como os recursos humanos, 
investimentos, cuidados continuados, redes 
de referenciação hospitalar e aproveitamento 
de sinergias através da gestão partilhada de 
recursos do SNS.

Dotar o SNS de capacidade para responder 
melhor e mais depressa às necessidades 
dos cidadãos tem sido uma prioridade, 
sendo também fundamental para assegurar 
a sustentabilidade e a equidade no acesso a 
cuidados de saúde.

O Serviço Nacional de Saúde em destaque

Conhecer o SNS português e o seu modus operandi 
foi o mote que levou um profissional de saúde 
iraniano, a visitar a ACSS, no passado dia 21 de 

janeiro. 
Temporariamente em Portugal, a trabalhar no âmbito de 

um projeto de doutoramento que incide na comparação 
entre os sistemas de saúde destes dois países, este 

Alunos da Escola Nacional 
de Saúde Pública 
visita ACSS

encontro teve como principal objetivo a partilha de 
conhecimentos sobre cuidados de saúde. 

Os modelos de financiamento e contratualização 
foram igualmente abordados, assim como as principais 
medidas que têm sido levadas a cabo no SNS, como o 
sistema SIGA e o Livre Acesso e Circulação de Utentes, 
com grande impacto na prestação de cuidados.
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Normal desenvolvimento 
das carreiras (Artigo 17.º)

É retomado o normal desenvolvimento das carreiras, 
no que se refere a alterações de posicionamento 
remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 
escalão, passando o pagamento dos acréscimos 
remuneratórios, a que o trabalhador tenha direito, a ser 
feito na totalidade.

 

Duração da mobilidade (Artigo 18.º)

As situações de mobilidade existentes à data de 
entrada em vigor da presente lei, cujo limite de duração 
máxima ocorra durante o ano de 2020 ou até à data de 
entrada em vigor da LOE-2020 podem, por acordo entre 
as partes, ser excecionalmente prorrogadas até 31 de 
dezembro de 2020.

 

Remuneração na consolidação 
da mobilidade intercarreiras (Artigo 19.º)

Nas situações de consolidação da mobilidade 
intercarreiras, na carreira geral de técnico superior e na 
carreira especial de inspeção, são aplicáveis as regras 
mínimas de posicionamento remuneratório resultante de 
procedimento concursal.

 

Combate à precariedade (Artigo 21.º)

Durante o ano deve ser concluído o programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários na 
Administração Pública (PREVPAP).

Impacto do OE2020 nos recursos humanos 
da saúde  

Contratação de trabalhadores 
e suprimento das necessidades permanentes 

nos serviços públicos (Artigo 23.º)

Durante 2020 deve ser concluído o processo de 
constituição da bolsa de recrutamento de 1000 traba-
lhadores qualificados com formação superior para 
rejuvenescer e capacitar a Administração Pública.

Prémios de desempenho (Artigo 33.º)

Este ano podem ser atribuídos prémios de desempenho 
até ao montante legalmente estabelecido e o equivalente 
a até uma remuneração base mensal do trabalhador, 
dentro da dotação inicial aprovada para o efeito.

 

Aplicação de regimes  
laborais especiais na saúde (Artigo 41.º)

Os níveis retributivos, incluindo suplementos remu-
neratórios, dos trabalhadores com contrato de trabalho 
no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do SNS com 
natureza de entidade pública empresarial, celebrado 
após a entrada em vigor da presente lei, não podem 
ser superiores e são estabelecidos nos mesmos termos 
dos correspondentes aos trabalhadores com contrato 
de trabalho em funções públicas inseridos em carreiras 
gerais ou especiais.

Em situações excecionais e delimitadas no tempo, 
designadamente de calamidade pública, reconhecidas 
por resolução do Conselho de Ministros, o limite 
estabelecido no n.º 3 do artigo 120.º da LTFP pode ser 
aumentado em 20% para os trabalhadores do INEM, IP.

O regime previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 62/79, 
de 30 de março, na sua redação atual, é aplicável, com as 
necessárias adaptações, aos profissionais diretamente 
envolvidos no estudo laboratorial de dadores e dos 
doentes candidatos a transplantação de órgãos, e na 
seleção do par dador-recetor em homotransplantação 
cadáver, tendo em vista assegurar a sua disponibilidade 
permanente para esta atividade.

 

Substituição da subcontratação 
de empresas por contratação 

de profissionais de saúde (Artigo 42.º)

Em 2020 deve ser substituído, gradualmente, o recurso 
a empresas de trabalho temporário e de subcontratação 
de profissionais de saúde, pela contratação, em regime 
de trabalho subordinado, dos profissionais necessários 
ao funcionamento dos serviços de saúde.

 

Reforço do número de vagas para 
fixação de médicos em zonas carenciadas 

de trabalhadores médicos (Artigo 43.º)

Este ano são reforçadas as vagas para atribuição 
de incentivos à mobilidade geográfica para zonas 
carenciadas de médicos com contrato de trabalho por 
tempo indeterminado.

A publicação da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 
que aprova o Orçamento de Estado para 2020 
(OE2020), prevê algumas novidades no domínio 

da valorização dos trabalhadores na Saúde, com 
especial atenção para as alterações de posicionamento 
remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 
escalão. O pagamento dos acréscimos remuneratórios 
passa a ser feito na totalidade, retomando o normal 
desenvolvimento das carreiras (cfr. artigo 17.º), com 
incidência na importância do rejuvenescimento da 
Administração Pública (cfr. artigo 16.º). 

Os programas especiais de mobilidade, potenciando 
o conhecimento e a experiência adquiridos, e a 
necessidade de promover o suprimento da falta de 
recursos humanos e o combate à precariedade estão 
também em destaque em 2020.  

Realce ainda para o reforço da dotação orçamental 
do Serviço Nacional de Saúde, com vista ao 
aumento da capacidade de resposta dos serviços e 
estabelecimentos de saúde, incluindo o aumento de 
profissionais de saúde.

Artigo a artigo, sintetizamos o que diz o OE2020 
quanto a recursos humanos da saúde:
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Contratação de intérpretes de língua gestual 
portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde 

(Artigo 44.º)

O Governo procederá à contratação de intérpretes de 
língua gestual portuguesa para o SNS.

 

Consolidação da mobilidade 
e cedência no âmbito do SNS (Artigo 45.º)

Estabelece o regime a que obedece a consolidação 
das situações de mobilidade e cedência que tenham 
como serviço de destino ou entidade cessionária um 
serviço ou estabelecimento de saúde integrado no SNS, 
independentemente da natureza jurídica do mesmo, 
desde que esteja em causa um trabalhador detentor de 
um vínculo de emprego público.

 

Contratação de médicos 
aposentados (Artigo 46.º)

Estabelece o regime a que obedece a contratação 
de médicos aposentados, com ou sem recurso a 
mecanismos legais de antecipação, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, na sua redação atual.

 
Proteção social complementar dos 

trabalhadores em regime de contrato individual 
de trabalho (Artigo 49.º)

Prevê que as entidades públicas a cujos trabalhadores 
se aplique o regime do contrato individual de trabalho 
podem contratar seguros de doença e de acidentes 
pessoais, bem como outros seguros obrigatórios por lei 
ou previstos em instrumento de regulamentação coletiva 
de trabalho, desde que destinados à generalidade dos 
trabalhadores.

 
Contratação de trabalhadores por pessoas 

coletivas de direito público e empresas do setor 
público empresarial (Artigo 50.º)

Estabelece o regime a que obedece o recrutamento de 
trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego 
por tempo indeterminado ou a termo pelas pessoas 
coletivas públicas, ainda que dotadas de autonomia 
administrativa ou de independência estatutária, bem 
como pelas empresas do setor público empresarial.

 
Encargos com contratos 

de aquisição de serviços (Artigo 64.º)

Regime a que obedece a aquisição de serviços 
pelas pessoas coletivas públicas, ainda que dotadas 
de autonomia administrativa ou de independência 
estatutária, bem como pelas empresas do setor público 
empresarial.

 
Encargos com contratos de aquisição 

de serviços nas empresas públicas (Artigo 65.º)

Dispensa as empresas públicas, que tenham 
submetido o Plano de Atividades e Orçamento 2020, do 
cumprimento do disposto no artigo anterior.

 

Contratos de aquisição de serviços 
nas modalidades de avença e tarefa (Artigo 67.º) 

Estabelece o regime a que obedece a celebração 
ou a renovação de contratos de aquisição de serviços 
na modalidade de tarefa ou de avença por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da LTFP, 
independentemente da natureza da contraparte.

 

Regime de trabalho em dedicação 
plena no SNS (Artigo 259.º)

Confere autorização legislativa ao Governo para:
• Proceder à regulamentação do n.º 3 da Base 29 da Lei 

de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, e constante do seu anexo, através da 
aplicação de regime de trabalho em dedicação plena 
aos trabalhadores médicos dos estabelecimentos e 
serviços que integram o SNS;

• Disciplinar a aplicação progressiva da dedicação plena 
aos coordenadores de unidades de saúde familiar e 
diretores de centros de responsabilidade integrados e 
a sua generalização no recrutamento de diretores de 
departamento e de serviço de natureza assistencial e 
de coordenadores de unidades de cuidados de saúde 
personalizados, com quem sejam contratualizadas 
metas de desempenho assistencial.
 

Contratação de trabalhadores  
no SNS (Artigo 262.º)

Estabelece o prazo de 60 dias para o Governo pro-
ceder à identificação das necessidades de profissionais 
de saúde no SNS, em especial médicos, enfermeiros, 
técnicos superiores de saúde, técnicos superiores 
de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais, entre outros, ao nível dos 
cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, 
saúde pública, cuidados continuados e cuidados 
paliativos, com vista a assegurar o adequado funcio-
namento de todos os serviços públicos de saúde e 
a prestação de cuidados de saúde com qualidade e 
em segurança, para desenvolvimento imediato dos 
procedimentos concursais para a contratação dos 
profissionais de saúde considerados prioritários.

 

Alteração à Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (Artigo 406.º)

Alteração do n.º 5 do artigo 4.º da LTFP, que passa a 
ter a seguinte redação: 

O regime do Código do Trabalho e legislação 
complementar, em matéria de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, é aplicável aos trabalhadores 
que exercem funções públicas nas entidades referidas 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º, com exceção 
do pessoal integrado no Regime de Proteção Social 
Convergente (RPSC) aos quais é aplicável o Decreto-Lei 
n.º 503/99, de 20 de novembro.

Consulte o portal www.acss.min-saude.pt

http://www.acss.min-saude.pt
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Portugal foi pioneiro na regulamentação 
das Terapêuticas Não Convencionais?

Desde 2015 que a ACSS, enquanto entidade 
competente, tem vindo a emitir cédulas para o exercício 
profissional na área das Terapêutica Não Convencionais 
(TNC).

Que profissões TNC 
estão regulamentadas?

A ACSS apenas procede à emissão de cédulas para o 
exercício profissional nas terapêuticas regulamentadas.

Atualmente, são reconhecidas como TNC a acupuntura, 
a homeopatia, a osteopatia, a medicina tradicional 
chinesa, a naturopatia, a fitoterapia e a quiropraxia. 
Contudo, atendendo a que, até à presente data, não 
foi publicado o ciclo de estudos da Homeopatia, a 
ACSS não pode proceder à emissão de cédulas para o 
exercício profissional nesta área.

O que é necessário 
para pedir cédula profissional?

O acesso a estas profissões está condicionado aos 
detentores de uma licenciatura oficialmente reconhecida 
numa das TNC regulamentadas. Nos casos em que a 
licenciatura tenha sido feita no estrangeiro, a mesma 
deve estar reconhecida pela Direção-Geral do Ensino 
Superior ou por um estabelecimento oficial de ensino 
superior, ao grau e ao curso. 

Ao abrigo da disposição transitória constante do artigo 
19.º da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 109/2019, de 9 de setembro, permite-se, 
excecionalmente, a atribuição de cédulas profissionais 
àqueles que se encontrem a exercer atividade numa 
das TNC, à data de entrada em vigor da Lei, ou que 
tenham concluído as suas formações em instituições 
de ensino não superior ou de ensino superior não 
conferente de grau.

Em ambos os casos, os pedidos de cédula profissional 
devem ser submetidos através da plataforma informática 
destinada para o efeito e disponível no Portal da ACSS. 

O pedido e o envio da cédula profissional têm um 
custo associado. O levantamento da respetiva cédula 
profissional também pode ser efetuado de forma 
presencial na ACSS.

Qual o procedimento para obter 
reconhecimento para trabalhar em Portugal?

Os profissionais de TNC que pretendam exercer em 
Portugal têm de efetuar um pedido de reconhecimento 
de qualificações. Para o efeito é necessário entregar nos 
serviços da ACSS, presencialmente ou via correio, um 
conjunto de documentos que se encontram descritos 
no Portal da ACSS. Este procedimento tem um custo 
associado. 

Ao efetuar o pedido de reconhecimento 
de qualificações é garantida a atribuição 
automática da cédula profissional?

Não. O reconhecimento de qualificações é um processo 
único e em caso positivo não garante a atribuição 
automática de cédula profissional. Os requerentes que 
obtenham o reconhecimento das suas qualificações por 
parte da ACSS deverão efetuar posteriormente o pedido 
de cédula profissional, que tem um custo associado.

Existe algum registo dos profissionais de 
terapêutica não convencional a exercer em 
Portugal?

A atribuição de cédula profissional prevê um registo 
público que permite aos cidadãos identificar quais os 
profissionais credenciados. A lista dos profissionais das 
Terapêuticas Não Convencionais, a quem foi atribuída 
cédula, até à presente data, para o exercício da profissão, 
encontra-se disponível no Portal da ACSS.

Em caso de dúvida quem posso contactar?
O esclarecimento de dúvidas e pedidos de infor-

mação acerca das Terapêuticas Não Convencionais 
deverão ser efetuados, exclusivamente, para o email 
tnc@acss.min-saude.pt . 

A ACSS disponibiliza ainda no seu portal um conjunto 
de perguntas frequentes sobre as TNC.

Terapêuticas 
Não Convencionais

mailto:tnc%40acss.min-saude.pt?subject=


www.acss.min-saude.pt

ACESSO | EFICIÊNCIA | PLANEAMENTO | TRANSPARÊNCIA

covid19estamoson.gov.pt

https://www.sns.gov.pt/
http://www.acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://www.portugal.gov.pt/

