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SIGLAS E ACRÓNIMOS
ACES – Agrupamento de Centros de Saúde
ACSS, IP – Administração Central do Sistema de Saúde, IP
AFD – Academia de Formação e Desenvolvimento
ARSLVT, IP – Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo, IP
CES – Comissão de Ética para a Saúde
CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica
COSI – Childhood Obesity Surveillance Initiative
CRI – Centro de Respostas Integradas
CSP – Cuidados de Saúde Primários
DICAD – Divisão de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências
DIE – Departamento de Instalações e Equipamentos
DGAG – Departamento de Gestão e Administração Geral
DGS – Direção Geral da Saúde
DPC – Departamento de Planeamento e Contratualização
DRH – Departamento de Recursos Humanos
DSP – Departamento de Saúde Pública
ECR-LVT – Equipa Coordenadora Regional de Prestação de Cuidados Continuados Integrados
EPPP – Equipa de Projeto Parcerias
ERA – Equipa Regional de Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários
GAI – Gabinete de Auditoria Interna
GC – Gabinete de Comunicação
GJC – Gabinete Jurídico e do Cidadão
GSIT – Gabinete de Sistemas de Informação e Tecnologias
INE, IP – Instituto Nacional de Estatística, IP
INSA, IP – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP
INSEF – Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico
NAI – Núcleo de Apoio à Investigação
NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento
OMS – Organização Mundial de Saúde
PPP – Parcerias Público-Privadas
QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização
RLVT – Região de Lisboa e Vale do Tejo
RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Integrados
SIDA – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
SNS – Serviço Nacional de Saúde
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SSST – Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho
UAG – Unidade Orgânica Flexível de Administração Geral
UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
UIL – Unidade de Intervenção Local
UOF – Unidade Orgânica Flexível de Farmácia
USF – Unidade de Saúde Familiar
VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana
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NOTA INTRODUTÓRIA
O presente relatório procede à autoavaliação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
(ARSLVT, I.P.), no quadro do SIADAP-1 criado pela Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro. O documento apresenta e
fundamenta os resultados alcançados em 2018, face aos objetivos operacionais e indicadores expressos em sede de
Plano de Atividades 2018 no Quadro de Avaliação e de Responsabilização institucional (QUAR), destacando
igualmente algumas das atividades realizadas ao longo do ano, assim como os constrangimentos que dificultaram a
sua concretização.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
A ARSLVT, I.P. tem como Missão:

Garantir à população, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de
intervenção.
Pretendendo a ARSLVT, I.P. ser reconhecida, por utentes e parceiros, como uma organização que assegura a
prestação de um nível apropriado de serviços, monitorizada numa base individual, e que procura a sua melhoria
contínua, de forma a atingir as metas nacionais para a saúde e para as necessidades individuais, a Visão adotada é a
seguinte:

Mais Saúde e Bem-estar para a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, atingindo os melhores indicadores de
saúde do país.
Os Valores que se consideram facilitadores da Missão e Visão e pelos quais se rege a ARSLVT, I.P. são os seguintes:
RESPONSABILIDADE: A ARSLVT, I.P. norteia a sua atuação de modo a que esta atenda às expectativas da sociedade
em termos do respeito pela lei, pelos valores éticos, pelas pessoas, pela comunidade e pelo meio ambiente
ENTREAJUDA E RECIPROCIDADE: A ARSLVT, I.P. privilegia o espírito de equipa, como motor de arranque para a
inovação e para a contínua busca de maiores níveis de qualidade, não só nas relações entre os seus serviços centrais e
desconcentrados como, também, nas relações de parceria com os utentes e com os seus vários parceiros, dos setores
público, privado e social
CRIAÇÃO DE VALOR: A ARSLVT, I.P. pauta a sua atuação de forma a ser útil às pessoas, a garantir a qualidade na
prestação de serviços e nos procedimentos internos, a ser disponível para as organizações que tem sob a sua tutela e
responder às necessidades com eficiência
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ESTRUTURA ORGÂNICA E CARACTERIZAÇÃO DA ARSLVT, I.P.
ESTRUTURA ORGÂNICA DA ARSLVT, I.P.
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I.P.), enquanto instituto público
integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
prossegue a missão e as atribuições definidas no Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, alterado pelos DecretosLeis n.os 127/2014, de 22 de agosto, e 173/2014, de 19 de novembro.
Para a prossecução das suas atribuições, a ARSLVT, I.P., dispõe, nos termos do artigo 4.º do citado Decreto-Lei n.º
22/2012, de 30 de janeiro, de um conselho diretivo (órgão máximo de direção), um fiscal único (órgão de fiscalização
responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial) e um conselho
consultivo (órgão de consulta, apoio e definição das linhas gerais de atuação).
No que concerne à organização interna, e conforme com o previsto nos respetivos Estatutos, aprovados em anexo à
Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, alterados pela Portaria n.º 211/2013, de 27 de junho, a ARSLVT, I.P., é
constituída por serviços centrais e por serviços desconcentrados designados por agrupamentos de centros de saúde
(ACES) do Serviço Nacional de Saúde, de acordo com a seguinte estrutura:

TABELA 1 - ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ARSLVT, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

SERVIÇOS DESCONCENTRADOS
(ACES - AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE)

Departamento de Saúde Pública (DSP)

ACES Almada-Seixal
ACES Amadora

Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC)

ACES Arco Ribeirinho
ACES Arrábida

Departamento de Administração e Gestão Geral (DGAG)

ACES Cascais
ACES Estuário do Tejo

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

ACES Lezíria
ACES Lisboa Central

Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE)

ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC)

ACES Loures-Odivelas
ACES Médio Tejo

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (DICAD)

ACES Oeste Norte
ACES Oeste Sul
ACES Sintra

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P.

A referida organização interna é, ainda, complementada por unidades orgânicas flexíveis, áreas funcionais e outras
estruturas ou entidades idênticas integradas ou não nos serviços centrais da ARSLVT, I.P., como são os casos das
Unidades Orgânicas Flexíveis de Administração Geral (UAG), de Farmácia (UOF) e Gabinete de Auditoria Interna (GAI),
o Gabinete de Sistemas de Informação e Tecnologias (GSIT), a Academia de Formação e Desenvolvimento (AFD), o
Gabinete de Projetos e Integração de Cuidados (GPIC), o Gabinete de Informação e Controlo de Gestão (GICG), o Núcleo
de Apoio à Investigação (NAI) e o Núcleo de Estudos e Planeamento (NEP).
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Por último, no âmbito da organização interna da ARSLVT, I.P., existem ainda: (i) estruturas independentes com
funções consultivas e de apoio técnico, como são os casos da Comissão de Ética para a Saúde (CES), da Comissão de
Farmácia e Terapêutica (CFT), da Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar (CIMGF) e da Coordenação do
Internato de Saúde Pública; bem como (ii) uma estrutura de segurança e saúde no trabalho, como é o caso do Serviço de
Saúde e Segurança do Trabalho (SSST); e finalmente (iii) equipas de projeto, como são os casos da Equipa Regional de
Apoio aos Cuidados de Saúde Primários (ERA), da Equipa Coordenadora Regional de Cuidados Continuados Integrados
(ECR-LVT) e da Equipa de Projeto das Parceria Público-Privadas (PPP).
Em síntese, o organograma seguinte traduz a organização interna atual da ARSLVT, I.P.:
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FIGURA 1 - ESTRUTURA ORGÂNICA DA ARSLVT, I.P.

Fonte: NEP/ARSLVT, IP
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TABELA 2 - Nº DE UNIDADES DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO, EM CADA ACES, A 31/12/2018
ACES

Unidade Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP)

Unidade Saúde
Familiar (USF)

Total Geral

Almada / Seixal
Amadora
Arco Ribeirinho
Arrábida
Cascais
Estuário do Tejo
Lezíria
Lisboa Central
Lisboa Norte
Lisboa Ocidental e Oeiras
Loures / Odivelas
Médio Tejo
Oeste Norte
Oeste Sul
Sintra
ARSLVT

4
3
7
14
5
9
7
5
5
6
11
10
6
6
9
107

18
6
6
7
13
8
13
12
9
11
17
10
9
9
16
164

22
9
13
21
18
17
20
17
14
17
28
20
15
15
25
271

Fonte: Núcleo CSP – ACSS - RNU

TABELA 3 - LISTAGEM DE HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES DA RSLVT
NUTS III

INSTITUIÇÃO HOSPITALAR

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida (HPP)
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
Área
Metropolitana
de Lisboa

Hospital Beatriz Ângelo (PPP)
Hospital Vila Franca de Xira (PPP)
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Hospital Garcia de Orta, EPE
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Oeste

Centro Hospitalar do Oeste, EPE

Médio Tejo

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE

Lezíria
Tejo

ARSLVT - 2019
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METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
A elaboração do Relatório teve em conta o normativo previsto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
dezembro, e o documento de Orientação Técnica emitido pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, de 12
de janeiro de 2009.
Deste modo, o Relatório estrutura-se nas seguintes secções principais:


Nota introdutória, com breve análise conjuntural e destaque de algumas atividades.



Autoavaliação, com a apresentação dos resultados alcançados e dos desvios verificados no QUAR e no Plano de
Atividades de 2018 e ainda da:


Afetação real e prevista de recursos humanos e financeiros;



Avaliação do sistema de controlo interno;



Audição dos dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores;



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



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



Avaliação final, com a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e com a menção proposta pelo
dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação.



Iniciativas de publicidade institucional, nos termos do n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de
25 de junho, e da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro.



Este Relatório contempla ainda a avaliação efetuada pelas unidades orgânicas da ARSLVT, I.P. e encerra com os
anexos relativos a dados de atividade (CSP, HH, CCI).
Para a sua elaboração foi fundamental o contributo de todos os dirigentes e serviços da ARSLVT, I.P.
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AUTOAVALIAÇÃO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ARSLVT, I.P.
O Conselho Diretivo da ARSLVT definiu na ata n.º 9 de 31.03.2016 cinco novos objetivos estratégicos:
1.

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

2.

Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

3.

Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde

4.

Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde

5.

Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo

RESULTADOS ALCANÇADOS E DESVIOS VERIFICADOS NO ÂMBITO DO QUAR 2018
No âmbito da avaliação do desempenho assente no QUAR, a ARSLVT, I.P. procedeu à avaliação possível dos
resultados dos Indicadores constantes neste Quadro, e à análise dos desvios registados, face às metas estabelecidas
para o ano de 2018.
Apresenta-se no quadro seguinte a execução do QUAR 2018 da ARSLVT, traduzida em resultados e taxas de
realização, para cada objetivo operacional (OOp) e indicadores.
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QUAR 2018 (MATRIZ)

ANO: 2018

Ministério da Saúde
NOME DO ORGANISMO

Administração Regional de Saúde de Lisboa

MISSÃO DO ORGANISMO

Garantir à população, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
OE 1

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

OE 2

Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

OE 3

Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde

OE 4

Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde

OE 5

Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo

Tipo de
Tipo de
Indicador
Indicador
(A)
(A)
OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

Meta
Proposta/
Objetivo
Meta Proposta/
Resultado
Objetivo Interinstitucional
Resultado Ano
Interinstitucional
(
Ano
Anterior
C)( C)
Anterior
(B)
(B)

Identificação
Identificação do
do Indicador
Indicador
(D)
(D)

40,0%
Peso: 20,0

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08) (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

2013

1.1

% de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de
tabagismo de âmbito populacional

1.2.

% de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da
ARS tendo como referência o ano anterior

2014

13,3% 100%

n.d.

n.d.

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

50%

93,3%

100,0%

100%

Atingiu

A3

B3

2

P

50%

45%

300,0%

135%

Superou

A2

B2

2.5

P

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

100,0%

93,3%

93,3%

93,3%

7%

100%

n.d.

n.d.

10,60%

5,0%

2%

10%

Mês Análise

Peso: 20,0

OOp2: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC e reforçar a reabilitação respiratória em interligação de cuidados (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R
INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

2.1

% de incremento de espirometria nos CSP , em integração com a pneumologia hospitalar e
CDP

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

10,0%

5,0%

20%

50%

24%

135,0%

135%

Superou

A2

B2

2

P

2.2

% de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (interligação de
cuidados)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

20,0%

33,3%

6,7%

33%

50%

27%

100,0%

100%

Atingiu

A2

B1

2

P

A2

B1

2,00

P

A2

B1

NA

P

Peso: 15,0

OOp3: Reforçar a intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R

INDICADORES

3.1

Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educação para a
saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.a.

n.a.

n.a.

37,0%

39%

40%

5%

45%

100%

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

39,0%

100,0%

100%

Atingiu

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

57%

100,0%

100%

Atingiu

Peso: 10,0

OOp4: Promover a melhoria da saúde oral (OE 1/OE 3) (ARS/DGS)
INDICADORES

4.1

Taxa de utilização global de cheques-dentista e referenciações para higiene oral (7, 10 e 13
anos)

ARSLVT - 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.d.

n.d.

67%

65%

62,20%

60%

3%

80%

100%

Mês Análise
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OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

Peso: 35,0

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

5.1

% de ACES com rastreio de cancro do colo do útero organizado em população entre os 30-59
anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

40%

100%

13,3%

100,0%

35%

100%

100,0%

100%

Atingiu

A2

B1

4

P

5.2

% de ACES com rastreio de cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74
anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

40%

100%

13,3%

100%

35%

93%

100,0%

100%

Atingiu

A2

B1

4.1

P

5.3

% de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da retinopatia diabética

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

29%

30%

5,0%

29%

20%

29%

100,0%

100%

Atingiu

A2

B1

4.3

P

5.4

% de ACES com projeto piloto de rastreio de saúde visual infantil na coorte dos 2 anos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13%

0%

33%

10%

13%

100,0%

100%

Atingiu

A2

NA

4.4

P

A2

B1

2

P

EFICIÊNCIA

20,0%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS)

Peso: 35,0

INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

6.1

n.d.

n.d.

79,0%

78,3%

78,4%

80%

2%

80%

100%

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

78,0%

100,0%

100%

Atingiu

OOp7: Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)

Peso: 45,0
Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

30%

68,67%

100,0%

100%

Atingiu

A2

B1

2

P

3

35%

3

100,0%

100%

Atingiu

A2

NA

2

P

3,20%

35%

3,20%

100,0%

100%

Atingiu

A2

NA

2

P

A2

NA

2

P

INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

7.1

Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. (Ind. 275)

n.a.

n.a.

n.a.

66,64%

67,39%

70,0%

10%

70%

7.2

Implementar Programa de utilização responsável de benzodiazepinas numa Unidade
Funcional por ACES, em 3 ACES

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3

1

7.3

Redução percentual no volume de embalagens de benzodiazepinas prescritas e faturadas nos
ACES da ARSLVT, face ao ano 2017

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3,0%

1,0%

Mês Análise

OOp 8: Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3)
INDICADORES

8.1.

Implementação de práticas seguras e a boa gestão no âmbito dos medicamentos das salas de
tratamento

ARSLVT - 2019

Peso: 20,0
2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

70%

5%

100%

100%

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

84,0%

111,7%

112%

Superou
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QUALIDADE

40,0%

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

2013

9.1

Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido) nas crianças que completam os 2
anos de idade no ano em avaliação

9.2

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV cumprido) nas crianças
que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação

Peso: 20,0
Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

50%

96,4%

100,0%

100%

Atingiu

A1

B1

2.1

P

94,2%

99,7%

100%

Não atingiu

A1

B1

2.2

P

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

88,1%

112,3%

112%

Superou

A1

B1

2.3

P

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

95,1% 94,9%

95%

94%

91,0%

95%

0,5%

95%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

85,2%

95%

0,5%

95%

50%

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.d.

91,3%

89,6%

90%

87%

85%

3%

91,3%

100%

Mês Análise

OOp 10: Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

10.1

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais
para pessoas idosas

Peso: 20,0
Mês Análise

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE 1/OE 3) (ARS/DGS)

Peso: 25,0
Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

50%

61,46%

100,0%

100%

Atingiu

A1

B1

2

P

50%

52,73%

100,0%

100%

Atingiu

A1

B1

2

P

A3

NA

2

P

A2

NA

2

P

INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

11.1

Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV

n.d.

60,2%

60%

62%

61,26%

62%

2%

60,21%

11.2

Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV

n.d.

45,1%

48%

49%

50,84%

52%

2%

50,84%

Mês Análise

OOp 12: Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)
INDICADORES

12.1.

Realizar 1 curso de formação que abranja pelo menos 60% dos interlocutores de ética das
Unidades Acreditadas (Universo: 21 Unidades)

Peso: 15,0
2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13

2

33

100%

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

27

117,5%

118%

Superou

OOp 13: Promoção de Projetos Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS)

Peso: 20,0

INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Tolerância

Valor crítico

Peso

13.1.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2

1

2

100%

Implementação de Projetos Piloto no âmbito do projeto SNS+Proximidade

ARSLVT - 2019

Mês Análise

Resultado

Controlo da Taxa de
realização

Taxa de Realização

Classificação

1

100,0%

100%

Atingiu
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO %

Taxa de realização %

EFICÁCIA

40%

43%

107%

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08) (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R

20%

24%

118%

OOp2: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC e reforçar a reabilitação respiratória em interligação de cuidados (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R

20%

24%

118%

OOp3: Reforçar a intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R

15%

15%

100%

OOp4: Promover a melhoria da saúde oral (OE 1/OE 3) (ARS/DGS)

10%

10%

100%

OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R

35%

35%

EFICIÊNCIA

20%

20%

100%
102%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS)

35%

35%

100%

OOp7: Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)

45%

45%

100%

OOp 8: Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3)

20%

22%

QUALIDADE

40%

42%

112%
105%

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R

20%

20%

100%

OOp 10: Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R

20%

22%

112%

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE 1/OE 3) (ARS/DGS)

25%

25%

100%

OOp 12: Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)

15%

18%

118%

OOp 13: Promoção de Projetos Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS)

20%

100%

Taxa de Realização Global

100%

20%
105%

105%

RECURSOS HUMANOS - 2018
EFETIVOS (Planeados)
01-01-2018

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS (Realizados)
31-12-2018

PONTUAÇÃO

RH
PLANEADOS
PONTUAÇÃO

RH
REALIZADOS
PONTUAÇÃO

DESVIO

DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior

4

4

20

80

80

0,0

0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa

22

24

16

352

384

32,0

9%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)

340

363

12

4 080

4 356

276,0

7%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)

19

8

9

171

72

-99,0

-58%

Técnicos de Informática
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais

27

30

8

216

240

24,0

11%

1 927

1 871

8

15 416

14 968

-448,0

-3%

592

586

5

2 960

2 930

-30,0

-1%

-4%

Outros (exemplos)

-

Médicos

2 859

2 734

12

34 308

32 808

-1 500,0

Enfermeiros

2 820

2 715

12

33 840

32 580

-1 260,0

-4%

Administradores Hospitalares

13

15

12

156

180

24,0

15%

Tecnicos Superiores de Saúde

-22%

195

153

12

2 340

1 836

-504,0

Farmacêuticos

0

8

12

0

96

96,0

Inspectores

0

0

12

0

0

0,0

Investigadores

0

0

12

0

0

0,0

316

296

12

3 792

3 552

-240,0

-6%

9 134

8 807

97 711

94 082

-3 629,0

-4%

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Totais
Efetivos no Organismo
Nº de efetivos a exercer funções

ARSLVT - 2019

31/12/2013
8 251

31/12/2014
7 930

31/12/2015 31/12/2016
8126
8283

31/12/2017
8 452

31/12/2018
8 807
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RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)
2017
EXECUTADO

DESIGNAÇÃO

Orçamento de Funcionamento

ORÇAMENTO CORRIGIDO
2018

ORÇAMENTO INICIAL 2018

ORÇAMENTO
EXECUTADO 2018

DESVIO

DESVIO EM %
-1%

1 240 297 163 €

1 187 624 635 €

1 273 074 236 €

1 256 394 889 €

-16 679 347 €

Despesas com Pessoal

313 176 668 €

307 355 090 €

319 456 962 €

319 416 360 €

-40 602 €

0%

Aquisições de Bens e Serviços Correntes

926 287 584 €

879 791 498 €

952 702 165 €

936 070 963 €

-16 631 202 €

-2%

832 911 €

478 047 €

915 109 €

907 566 €

-7 543 €

-1%

10 281 601 €

0€

10 196 628 €

7 560 754 €

-2 635 874 €

-26%

0€

0€

283 233 569 €

283 109 060 €

-124 509 €

0%

257 211 827 €
1 507 790 591,00

240 900 000 €
1 428 524 635,00

283 233 569 €
1 566 504 433,00

283 109 060 €
1 547 064 702,62

-124 509 €
-19 439 730 €

-1%

Outras Despesas Correntes e de Capital
Orçamento de Investimentos (OI)
Outros Valores
Parcerias Publicas Privadas
TOTAL (OF+OI+Outros)

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório Atividades dos Rastreios
Relatório Atividades dos Rastreios
Relatório Atividades dos Rastreios
Relatório Atividades dos Rastreios
Relatório Atividades dos Rastreios
Relatório de Atividades da ERA
Relatório de Atividades do DPC/CFT
Relatório de Atividades do DPC/CFT
Relatório de Atividades do DPC/CFT
Relatório de Atividades
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
Relatório de Atividades
Relatório de Atividades
Relatório Atividades
Relatório Atividades

INDICADORES
1.1
% de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de âmbito populacional
1.2. % de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS tendo como referência o ano anterior
2.1
% de incremento de espirometria nos CSP , em integração com a pneumologia hospitalar e CDP
2.2
% de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (interligação de cuidados)
3.1
Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educação para a saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física
4.1
Taxa de utilização global de cheques-dentista e referenciações para higiene oral (7, 10 e 13 anos)
5.1
% de ACES com rastreio de cancro do colo do útero organizado em população entre os 30-59 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura
5.2
% de ACES com rastreio de cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura
5.3
% de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da retinopatia diabética
5.4
% de ACES com projeto piloto de rastreio de saúde visual infantil na coorte dos 2 anos
6.1
Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos
7.1
Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. (Ind. 275)
7.2
Implementar Programa de utilização responsável de benzodiazepinas numa Unidade Funcional por ACES, em 3 ACES
7.3
Redução percentual no volume de embalagens de benzodiazepinas prescritas e faturadas nos ACES da ARSLVT, face ao ano 2017
8.1. Implementação de práticas seguras e a boa gestão no âmbito dos medicamentos das salas de tratamento
9.1
Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido) nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação
9.2
Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV cumprido) nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação
10.1 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para pessoas idosas
11.1 Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV
11.2 Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV
12.1. Realizar 1 curso de formação que abranja pelo menos 60% dos interlocutores de ética das Unidades Acreditadas (Universo: 21 Unidades)
13.1. Implementação de Projetos Piloto no âmbito do projeto SNS+Proximidade

ARSLVT - 2019
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No âmbito do QUAR de 2018 da ARSLVT, foram alcançados os resultados de 13 Objetivos Operacionais. Não
foi alcançado apenas 1 indicador do Objetivo Operacional 9, no parâmetro da Qualidade, relacionado com a taxa de
cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV cumprido) nas crianças que completam os 6 anos
de idade no ano em avaliação, cujo resultado foi de 94,2%, apesar de estar próximo da meta de 95%.
Os objetivos operacionais relevantes atingiram 55,8% e os objetivos operacionais não relevantes atingiram os
49,5% previsto, superando assim o valor inicial contratualizado em 52%, o que perfaz um valor global de execução
de 105%.
O quadro e gráfico seguintes sintetizam o grau de execução do QUAR da ARSLVT em 2018:
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
Objetivos Operacionais

Inicial

Final

N.º

% inicial

% final

Relevantes

6

52%

55,8%

Não Relev.
Total

7
13

48%
100%

49,5%

105%

Como já referido, a análise quantitativa
do

desempenho

da

ARSLVT

face

aos

parâmetros avaliados, eficácia, eficiência e
qualidade, apresenta uma execução final de
105%, resultante da taxa de realização dos
objetivos operacionais ajustados em função
das ponderações de cada parâmetro.

No parâmetro Eficácia, o resultado é
de 43%, tendo superado 1 objetivo
e atingido todos os 9 objetivos
restantes. No parâmetro Eficiência,
a taxa de realização é de 20%, sendo
que 4 objetivos foram alcançados e
1 foi superado. No parâmetro
Qualidade, a taxa de realização é de
42% com 2 objetivos superados, 4
atingidos e apenas 1 não atingido (taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo nas crianças
que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação - PNV cumprido). Relativamente a este indicador há a
referir que a coorte dos 6 anos foi uma nova coorte introduzida, no ano passado, não tendo sido alcançadas
coberturas mais elevadas, conforme verificado na coorte dos 7 anos (anteriormente definida na avaliação da DGS e
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QUAR), tradicionalmente considerada coorte para vacinação, quer pelos profissionais de saúde, quer pela
população. Globalmente podemos referir dificuldades em aceder a uma população com características migratórias
internas e externas e residentes temporários. Falhas sistemáticas no funcionamento do Registo Centralizado de
Vacinas fez com que fossem perdidos registos de vacinas administradas em Entidades externas aos Cuidados de
Saúde Primários. A ARSLVT está a acompanhar este indicador e a desenvolver todos os esforços no sentido de
atingir a meta para o ano de 2019.

Grau de concretização dos indicadores:
No parâmetro eficácia, com uma ponderação de
40%, dos 10 indicadores, 9 foram atingidos e 1
foi superado. Este parâmetro, em função da
ponderação dos objetivos, teve uma taxa de
realização de 105%, equivalendo a 41% da
avaliação global final da matriz do QUAR.
Em continuidade com o ano anterior, as áreas
incluídas na avaliação deste parâmetro centraramse na capacitação e organização dos serviços, na
acessibilidade

aos

cuidados

de

saúde,

na

prevenção da doença e na promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis de que são exemplo:
desenvolvimento de iniciativas estruturadas de prevenção do consumo de tabaco (âmbito populacional) e
intervenção em meio escolar na área da alimentação saudável e atividade física, incremento do acesso a primeiras
consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos cuidados de saúde primários, incremento do acesso à rede de
espirometria realizada pelos cuidados de primários, em interligação com a pneumologia hospitalar, e oferta de
cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (em interligação de cuidados), promoção da
melhoria da saúde oral nas crianças, alargamento dos rastreios oncológicos de base populacional – cancro do colo
do útero e cancro do colon e reto, incremento da população elegível rastreada no rastreio da retinopatia diabética
e arranque do rastreio de saúde visual infantil - coorte dos 2 anos (projeto piloto).
No parâmetro eficiência, com uma ponderação de
20%, a avaliação global deste parâmetro foi de 102%.
Dos 5 indicadores contratualizados, 4 atingiram o
resultado e 1 superou o proposto. A taxa de execução
deste parâmetro é de 102%, equivalendo a 21% da
avaliação global da ARSLVT.
Neste parâmetro foi considerada a melhoria do
acesso aos cuidados de saúde primários e a promoção
de boas práticas clínicas e utilização responsável do
medicamento (metformina em monoterapia em novos doentes com diabetes mellitus tipo 2 e consumo de
benzodiazepinas), considerados adequados à satisfação das necessidades da população da região.
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No parâmetro da qualidade, com uma
ponderação de 40%, a concretização global
deste

parâmetro

foi

de

102%,

correspondendo a 42% da avaliação global do
QUAR

da

ARSLVT.

Dos

7

indicadores

propostos, 4 atingiram a meta proposta, 2
superaram a meta e 1 não atingiu a meta (taxa
de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina
contra o sarampo nas crianças que completam
os 6 anos de idade no ano em avaliação - PNV
cumprido). À semelhança dos anos anteriores
no parâmetro da qualidade tem vindo a dar-se relevo à promoção e continuidade da aplicação do PNV, de modo a
garantir a imunidade de grupo nas crianças alvo destes indicadores e o controlo ou eliminação das doenças alvo de
vacinação, assim como a promoção da vacinação contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados de acordo
com as metas preconizadas pela Direção-Geral da Saúde e ainda a promoção da vigilância em saúde infantil.
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ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DA TELEDERMATOLOGIA
A teledermatologia, pelo método em tempo diferido – pedido de consulta feito pelo médicos dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP) nos ACES ao Serviço de Dermatologia do Hospital, com envio da informação clínica
necessária à referenciação e anexação de ficheiros com fotos das lesões, através do programa informático CTH e
recurso a máquina fotográfica com requisitos específicos e de acordo com Norma da Direção-Geral da Saúde
(DGS) (isto é, utilizando tecnologias de telecomunicações e informática) -, tem como um dos principais
objetivos/vantagens dar uma resposta mais célere de consulta de Dermatologia a patologias prioritárias,
benignas ou malignas.
A teledermatologia na RSLVT começou a ser implementada nos primeiros meses de 2016, nos ACES da
Lezíria e do Médio Tejo, com referenciação, à data, de ambos, para o Instituto Português de Oncologia de Lisboa,
Francisco Gentil (IPOLFG).
No final de 2017 estava em funcionamento em 13 dos 15 ACES da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
e envolvendo 10 Hospitais.
Em 2018 arrancou nos 2 ACES em falta:
a) ACES Amadora: numa 1ª fase, com 4 Unidades, em outubro e numa 2ª fase em dezembro, com as restantes 5
Unidades – a razão do inicio de funcionamento em 2 períodos diferentes assentou no facto de não haver
máquinas disponíveis à data de outubro para todas as Unidades do ACES;
b) ACES Sintra: em dezembro., para todas as Unidades (mas com enormes limitações).
No ano de 2017, o nº de consultas de telerrastreio dermatológico realizadas nestes Hospitais foi de 2 565, com
um tempo médio de resposta de 13,1 dias – refira-se que a lista de espera para consulta de Dermatologia
convencional, no final de 2017, no conjunto dos Hospitais da Região, foi de 190,7 dias.
Em 2018, o nº de consultas efetuadas ascendeu a 5 088, isto é, quase duplicando, com um tempo médio de
resposta de 25,3 dias (significativamente superior ao do ano anterior.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DOS RASTREIOS DE BASE POPULACIONAL
 Rastreios oncológicos de base populacional
O diagnóstico precoce através de rastreios organizados de base populacional tem vindo progressivamente a
ser encarado como uma prioridade do Ministério da Saúde (MS) na área do Cancro, enquanto forma de combate
à mortalidade e morbilidade prematura. Em 2013, o Despacho 4808/2013, veio reforçar as competências das
Administrações Regionais de Saúde (ARS) em matéria de organização e cobertura para os três rastreios
oncológicos (cancro da mama, cancro do colo do útero e cancro do colon e reto), nomeadamente no
cumprimento das metas anuais definidas pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO) da
Direção-Geral da Saúde (DGS). O Programa de Saúde do XXI Governo Constitucional consagrou a importância
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estratégica da promoção da saúde, da prevenção primária e da prevenção secundária, reforçada pelo Despacho
n.º 4771-A/2016 de 6 de abril, publicado no DR 2.ª série n.º 68 de 7 de abril de 2016, que determina um
conjunto de iniciativas e de obrigações específicas para as ARS implementarem.
Nessa base, a ARSLVT, I.P., tem como uma das suas maiores prioridades a prevenção da doença oncológica,
nomeadamente a prevenção secundária do cancro do colon e reto, do cancro do colo do útero e do cancro da
mama feminino. Assim, a ARSLVT, I.P., disponibiliza um programa de rastreio com o objetivo de diagnosticar
precocemente e tratar, de forma atempada, estes cancros o qual será disponibilizado a toda a população elegível
da RLVT.

- Rastreio do cancro do colo do útero
Este Programa prevê a convocatória, de cinco em cinco anos, de todas as mulheres com idade
compreendida entre os 30 e os 65 anos de idade, para realização de citologia nas Unidades dos Centros de
Saúde, pelos Médico de Medicina Geral e Familiar e/ou Enfermeiros Especialistas, havendo lugar à posterior
referenciação dos casos positivos para colposcopia e tratamento, nos Hospitais.
Em 2017, iniciou-se o projeto-piloto em 5 unidades funcionais (USF e UCSP) de 6 ACES, na Península de
Setúbal (3 ACES) e Lisboa (3 ACES). Em 2018, alargou-se o Programa a 78 unidades funcionais, tendo sido
rastreadas 19 929 mulheres dos 15 ACES da ARSLVT, I.P. Para 2019, pretende-se dar seguimento ao
alargamento, esperando-se ter o Programa implementado em 105 unidades funcionais (n=271).

- Rastreio do cancro do colon e reto
Este Programa prevê a convocatória da população elegível com idade compreendida entre os 50 e os 74
anos, para pesquisa de sangue oculto nas fezes, de dois em dois anos, e eventual encaminhamento para
colonoscopia, nos casos positivos, a ser realizada nos Hospitais.
Em 2017, iniciou-se projeto-piloto em 4 unidades funcionais de 3 ACES da Península de Setúbal. Em 2018,
alargou-se o Programa a 58 unidades funcionais (USF e UCSP), tendo sido rastreados 9 452 utentes dos 15 ACES
da ARSLVT.
Para 2019, pretende-se dar seguimento ao alargamento, esperando-se ter o Programa implementado em 75
unidades funcionais (n=271).

- Rastreio do cancro da mama
O Programa Regional de Rastreio do Cancro da Mama, de base populacional, prevê o convite, de dois em
dois anos, das mulheres elegíveis dos 50 aos 69 anos de idade, para realização de mamografia (teste de
rastreio), seguida, nos casos suspeitos, de consulta de aferição e exames complementares de diagnóstico e
terapêutica e encaminhamento para consulta hospitalar para tratamento.
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O rastreio populacional do cancro da mama em RLVT tem sido executado em cooperação com a Liga Portuguesa
Contra o Cancro (LPCC). A avaliação do PRCM apresentada é referente ao ano de 2018, em que foram convidadas
43 645 mulheres, das quais 28 309 foram rastreadas, tendo sido encaminhadas para tratamento oncológico
hospitalar 137 mulheres com aferição positiva (Fonte: LPCC). O ano 2018 terminou uma taxa de cobertura de 27%,
quatro ACES - Lezíria, Médio Tejo, Oeste Norte, Estuário do Tejo.
Prevê-se o alargamento da cobertura aos 15 ACES da área de influência da ARSLVT, I.P., esperando-se abranger
229 418 mulheres (população alvo anual).

Rastreio da retinopatia diabética
O Programa de Rastreio da retinopatia diabética (RRD) prevê que todas as pessoas com diabetes elegíveis
sejam convocadas, pelos Cuidados de Saúde Primários (CSP), para realizar uma retinografia, anualmente. As
retinografias são realizadas por Ortoptistas nos CSP. É feita a leitura dos exames por Oftalmologistas e os resultados
são disponibilizados aos Médico de Medicina Geral e Familiar através de uma plataforma informática. Os casos
positivos e inconclusivos são referenciados para uma consulta de oftalmologia nos Hospitais.
Desde 2017, este Programa cobre toda a Região - 15 ACES da Região e todas as Unidades de Saúde (USF e
UCSP). Em 2018, foram rastreadas para a retinopatia diabética 80 228 pessoas dos 15 ACES da ARSLVT, I.P.
Para o ano de 2019, prevê-se atingir 31% dos utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da
retinopatia diabética.

Rastreio de Saúde Visual Infantil
A ambliopia é um reconhecido problema de saúde pública, sendo considerada a causa mais frequente de perda
de visão monocular. A sua prevalência situa-se entre 2% e 4% e o sucesso do tratamento poderá ser da ordem dos
100%, dependendo, sobretudo, da precocidade do diagnóstico.
O Ministério da Saúde, através do Despacho n. º 5868-B/2016, de 2 de maio, implementa, no âmbito do
Programa Nacional para a Saúde da Visão, o Rastreio de Saúde Visual Infantil (RSVI) de base populacional, para
deteção precoce da ambliopia em crianças aos 2 e aos 4-5 anos de idade.
Em 2018, a ARSLVT, I.P., procedeu à implementação deste Programa, de forma faseada, com início em dois
ACES, em fase piloto, com a colaboração do Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto, que realiza a leitura dos exames
e acompanha os casos positivos. Iniciou-se o rastreio a 28 de novembro no ACES Oeste Norte e no Oeste Sul a 3 de
dezembro, foram rastreadas 386 crianças. Para o ano de 2019, prevê-se o alargamento do programa de rastreio a,
pelo menos, mais 3 ACES da RLVT (cobertura de 5 dos 15 ACES), com realização de foto-rastreio às crianças que
completam dois anos de idade. Até 2020, pretende-se atingir 100% de cobertura na Região.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DA CESSAÇÃO TABÁGICA
A prevenção e controlo do Tabagismo tem sido uma das áreas prioritárias de intervenção na Região,
desenvolvida através do Programa Regional de Prevenção e Controlo do Tabagismo (PRPCT). As áreas prioritárias
de intervenção estratégica regional são:
- Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens, através da implementação de Projetos estruturados de
prevenção do tabagismo e de ações de educação para a saúde na comunidade;
- Promover e apoiar a cessação tabágica, através da:
- Formação de médicos, enfermeiros e técnicos superiores em intervenção breve e intervenção intensiva;
- Criação progressiva de consultas intensivas de cessação tabágica nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), Centros
de Diagnóstico Pneumológico, segundo modelo proposto no Programa-tipo de atuação em Cessação Tabágica (DGS,
dezembro 2007).
Na Região de Lisboa e Vale do Tejo durante o ano de 2018 estiveram disponíveis sessenta e dois (62)
Consultas Intensivas de Cessação Tabágica (CICT):


44 (quarenta e quatro) nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) - cada ACES tem, pelo menos 1
(uma) CICT. Cobertura de 100% nos Cuidados de Saúde Primários (CSP);



1 (uma) no Centro de Diagnóstico Pneumológico Dr. Ribeiro Sanches, especialmente para doentes com
tuberculose e/ou outras doenças respiratórias;



1 (uma) na Maternidade Alfredo da Costa para grávidas e companheiros e 1 (uma) no Centro de
Atendimento a Jovens – Aparece (ACES Lx Norte) para adolescentes;



16 em Hospitais/Centros Hospitalares

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DAS ESPIROMETRIAS
Dando cumprimento ao Despacho n.º 6300/2016 de 12 de maio, para a implementação da Rede de
Espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), a ARSLVT disponibilizou acesso a espirometria nos CSP em
15 ACES da Região (100% de cobertura geográfica nos CSP), tendo sido realizadas, no âmbito desta rede, 11353
espirometrias, em 2018 (9158 espirometrias realizadas em 2017), o que correspondeu a um acréscimo de 24%.
Para 2019 prevê-se um incremento da realização de espirometria em, pelo menos, 5%, no âmbito desta rede, em
interligação com a pneumologia hospitalar e dos Centros de Diagnóstico Pneumológico da ARSLVT.
Relativamente ao indicador referente ao número de ACES com Cuidados Domiciliários de Reabilitação do
Doente Respiratório, é de destacar os ACES Estuário do Tejo, Almada Seixal, Lisboa Ocidental e Oeiras e Lisboa Norte
com atividade nesta área e perspetiva-se alargamento desta atividade a outros ACES para 2019.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA
Reconhecida a violência, em todas as suas dimensões, como um preocupante problema de Saúde Pública, cujo
impacte negativo na vida dos cidadãos pode acontecer em qualquer fase do ciclo vital, justifica-se a tomada de
iniciativas no quadro do Sistema de Saúde, na perspetiva de melhorar os modelos organizativos dos serviços e
incrementar a qualificação dos profissionais para responderem rápida e adequadamente.
Em 2008, o processo iniciou-se focado nos maus tratos em crianças e jovens através da criação da Ação de
Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR). Desde 2013, está a ser operacionalizada a Ação de Saúde sobre
Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), que prevê o alargamento da Ação no âmbito da intervenção estruturada
às fases subsequentes do ciclo de vida, enquadrando as intervenções numa perspetiva de género.

1 - AÇÃO DE SAÚDE PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO
Criada, no âmbito do Ministério da Saúde, pelo Despacho nº n.º 31292/2008, de 5 de dezembro, do Gabinete da
Ministra da Saúde, a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) constitui um modelo de intervenção
integrada sobre os maus tratos a crianças e jovens, inserida num contexto de responsabilidades partilhadas pelos
diferentes atores da comunidade, conforme consagrado na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.
Privilegia a intervenção assente na articulação entre serviços e entre profissionais com responsabilidade na
prevenção da violência contra a criança e o jovem, em particular os prestadores de cuidados diretos à população.
São criados os Núcleos de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR).
A coordenação da ASCJR, a nível nacional, compete à Direção-Geral da Saúde através de uma Comissão de
Acompanhamento.
A coordenação, acompanhamento e execução da ASCJR, a nível regional, cabe às Administrações Regionais de
Saúde (ARS). Os NACJR e NHACJR são equipas multiprofissionais que deverão ter na sua constituição as valências de
enfermagem, medicina, psicologia e serviço social.
Na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., no ano de 2018, estavam constituídos, em
todos os 15 Agrupamentos de Centros de Saúde e 15 Instituições Hospitalares com atendimento pediátrico, um total
de 60 Núcleos (Quadro em Anexo - Distribuição dos Núcleos de Apoio à Criança e Jovem em Risco na ARSLVT, I.P.).
No ano de 2018 foram referenciados aos Núcleos da ARSLVT, I.P., 4414 novos casos de maus tratos, dos quais
54,2% foram identificados nos Agrupamentos de Centros de Saúde (Gráfico em Anexo – Novos casos de maus tratos
referenciados aos Núcleos da ARSLVT, I.P., nos anos 2016, 2017 e 2018).
Relativamente ao sexo, verifica-se uma maioria de crianças do sexo feminino – 52,7%.
Salienta-se a elevada percentagem (31,3%) de crianças sinalizadas com idade inferior a 1 ano, correspondendo
a uma deteção precoce dos fatores de risco:
- Quer já durante a vigilância da gravidez, ou nos primeiros meses de vida da criança;
- Numa estreita articulação entre as equipas dos cuidados de saúde primários e as equipas hospitalares.
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De salientar, também, que 50% das crianças sinalizadas têm idades inferiores a 5 anos de idade que são “uma

população extremamente vulneráveis aos maus tratos, ou outras situações de perigo, é a que pode ser
especialmente favorecida pela ação dos profissionais de saúde, porquanto os mais pequenos ainda não têm
oportunidade de frequentar outros contextos normalizados, como por exemplo a escola”

(CNPCJR 2014)

(Gráfico em

Anexo - Distribuição dos novos casos por grupo etário - ano 2018).
As categorias da tipologia encontram-se definidas nos documentos da DGS e encontram-se inscritas, também,
em “SClinico” – PNSIJ – módulo da avaliação de risco familiar.
À semelhança dos anos anteriores, a negligência é a tipologia mais reportada, tendo havido um aumento de
1,5% comparativamente com o ano de 2017 (Quadro em Anexo - Tipologia dos novos casos nos anos 2016, 2017 e
2018).
Decorre, dos Relatórios dos NACJE e NHACJR:
- A multiplicidade e a qualidade das ações dirigidas a diferentes públicos, destacando-se, de entre outras, todas
as atividades realizadas ao longo do mês de abril (Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância);
- A melhoria da organização interna dos Núcleos e da definição de procedimentos de atuação;
- A continuidade do desenvolvimento dos mecanismos de articulação interna aos serviços de saúde intra e
interinstitucionais, com especial relevância a partilha entre ACES e Hospitais/Centros Hospitalares.

2 - AÇÃO DE SAÚDE SOBRE GÉNERO VIOLÊNCIA E CICLO DE VIDA
Criada, no âmbito do Ministério da Saúde, pelo Despacho nº 6378/2013, do Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde, a Ação de Saúde sobre Género Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) constitui um
modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida. Privilegia a intervenção
assente na articulação entre serviços e entre profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo
do ciclo de vida, em particular os prestadores de cuidados diretos à população. São criadas as Equipas de Prevenção
da Violência em Adultos (EPVA), nos Cuidados de Saúde Primários e nas Instituições Hospitalares, que
operacionalizam a ASGVCV com as competências atribuídas no referido Despacho.
A coordenação da ASGVCV, a nível nacional, é feita através de um Grupo de Acompanhamento a funcionar na
dependência da Direção-Geral da Saúde. A coordenação, acompanhamento e execução da ASGVCV, a nível regional,
cabe às Administrações Regionais de Saúde (ARS).
As EPVA são equipas multiprofissionais que deverão ter na sua constituição as valências de enfermagem,
medicina, psicologia e serviço social. Na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., a partir do
ano de 2016, foram constituídas as EPVA em todos os 15 Agrupamentos de Centros de Saúde e 16 Instituições
Hospitalares num total de 48 EPVA (Quadro em Anexo - Distribuição das EPVA na ARSLVT, I.P.).

ARSLVT - 2019

Página 28

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

No ano de 2018, foram referenciados às EPVA da ARSLVT, I.P., 1595 novos casos de violência entre adultos, dos
quais 63,5% foram identificados nas Instituições Hospitalares (Gráfico em Anexo - Novos casos referenciados às
EPVA da ARSLVT, I.P. nos anos 2016, 2017 e 2018).
Relativamente ao sexo e grupo etário, verifica-se uma maioria de mulheres - 76,7% -, e uma maior incidência –
34% - nas pessoas com idades compreendidas entre os 25 e 44 anos de idade (Gráfico em Anexo - Número de novos
casos referenciados às EPVA da ARSLVT, I.P., por sexo e grupo etário).
As categorias da tipologia – natureza da violência - encontram-se definidas nos documentos da DGS. À
semelhança dos anos anteriores, a violência física é a tipologia mais reportada, tendo havido um aumento de 4.3%
comparativamente com o ano de 2017 (Gráfico em Anexo - Tipologia dos novos casos referenciados às EPVA da
ARSLVT, I.P., nos anos 2016, 2017 e 2018).
Decorre, dos relatórios das EPVA:
- A dificuldade no que diz respeito aos seus recursos humanos, quer por serem equipas incompletas, quer por
não atribuição ou atribuição desadequada de horário para a intervenção, quer por acumulação de múltiplas outras
atividades e, ainda, pela dispersão geográfica dos profissionais;
- A dificuldade existente ao nível dos registos e da elaboração de casuística, pela não existência de uma
ferramenta facilitadora e uniformizada nos programas informáticos do SNS, nomeadamente “SClinico”;
- Por último, torna-se clara a vontade expressa pelas equipas em trabalhar a temática da violência interpessoal,
reconhecendo ser uma área sensível, de grande vulnerabilidade, com dinâmicas muito próprias e complexas e
reconhecendo que a intervenção dos serviços de saúde se deve estender pelos diversos níveis de atuação, desde a
prevenção ao tratamento e à reparação.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DOS CUIDADOS PALIATIVOS
Na ARSLVT, I.P., existiam, no final de 2018, as Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos
(ECSCP) da Arrábida, Odivelas, Oeiras, Sintra, Lezíria e Cascais. Até ao final de 2018, foram realizados, na ARSLVT,
I.P., dois cursos intermédios de Cuidados Paliativos.
No biénio de 2019/2020, pretende-se reforçar as equipas existentes e fomentar a criação de 1 ECSCP por ACES.
Pretende-se continuar o trabalho já realizado de acompanhamento a estas equipas e iniciar o acompanhamento das
Equipas Intra-hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) e às EIHSCP Pediátricos. Em 2019 pretendese realizar mais 2 cursos de Cuidados Paliativos.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL
Em 2018, decorreu a aprovação do primeiro Plano Regional de Saúde Mental da ARSLVT, I.P. As prioridades
para o desenvolvimento da ação ao nível da Saúde Mental (SM) são:
•

Promover o desenvolvimento de cuidados no âmbito da Saúde Mental da Infância e da Adolescência;

•

Promover a distribuição de recursos humanos de forma a dar resposta ao contemplado na Lei de SM;

•

Promover a implementação de cuidados de Saúde Mental de proximidade, de acordo com carteira de
serviços mínimos;

•

Definir fronteiras/limites e funções dos vários serviços;

•

Contribuir para a implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental.

A nível da Qualificação dos Cuidados de Saúde Primários em Saúde Mental, a nível da Região de Lisboa e Vale do
Tejo, assistiu-se, em 2018, a um reforço da articulação entre Serviços Locais de Saúde Mental (de Adultos e da
Infância e da Adolescência) com os Cuidados de Saúde Primários da sua área de influência. Como exemplos deste
reforço, podem-se elencar os seguintes:
- Articulação entre a Equipa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do CHLN, com o ACES Oeste Norte. Esta
equipa desloca-se regularmente a esta área geográfica para realização de consultas e discussão de casos com os
profissionais dos Cuidados de Saúde Primários;
- Organização, pelo ACES Oeste Norte, do III Encontro de Saúde Mental do ACES Oeste Norte “Os filhos nascem na
cabeça dos pais”;
- Início da articulação entre o Serviço de Psiquiatria do Médio Tejo e o Centro de Saúde de Ourém, através de
reuniões para articulação e discussão de casos, pretendendo-se, também, a realização de consulta descentralizada;
- Constituição da Rede de Saúde Mental de Sintra, que envolve o ACES Sintra, a Câmara Municipal de Sintra, o
Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa através da sua
equipa de CINTRA. Esta Rede organiza-se em torno de quatro eixos prioritários: Gravidez e Parentalidade, Infância e
Adolescência, Integração Social e Idosos. Em 2018, realizou-se o 1º Encontro da Rede de Saúde Mental de Sintra;
- O Mafra Espaço de Saúde Mental e Ocupacional – MESMO, é resultado de uma parceria entre o Município de Mafra,
o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (através da equipa de Mafra) e o Agrupamento de Centros de Saúde
Oeste Sul;
- Foi proposto, no Plano Regional de Saúde Mental da RLVT, a instalação de Equipas de Saúde Mental comunitária do
CHLN, CHLO e CHPL em três dos novos Centros de Saúde, a construir na cidade de Lisboa.
Foi realizado o acompanhamento de Serviços de Psiquiatria da Infância e Adolescência, como sejam o
acompanhamento da implementação da Unidade de internamento para jovens – CHPL e CHLC, da Urgência de
Pedopsiquiatria; acompanhamento do Hospital Barreiro Montijo, do CHLN – Oeste; acompanhamento da
estruturação de novo Serviço no Hospital Fernando Fonseca.
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Ao nível da Psiquiatria de Adultos, foi realizado o acompanhamento do desenvolvimento de serviços como
sejam o Serviço de Psiquiatria do CHO, visitas a Serviços de Urgência e análise de dados relacionados com recursos
humanos e dados de atividade assistencial.
Foram, ainda, desenvolvidos trabalhos de colaboração, pela Equipa Coordenadora Regional da Saúde Mental, no
âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, bem como a promoção da
articulação entre Serviços/Outras Entidades, como sejam:
- Articulação entre a Saúde Mental e a Saúde Pública, com a participação no I Encontro de Saúde Pública da RLVT e
na Oficina de Ideias – Saúde Mental e a participação num grupo de trabalho de Saúde Mental para elaboração de
Plano Regional de Saúde, em conjunto com o Departamento de Saúde Pública;
- Articulação entre a Saúde Mental e DICAD, através de reunião e definição de prioridades;
- Articulação com a Equipa Regional de Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primário, em contexto de
elaboração de proposta para implementação de equipas de saúde mental comunitárias em Centros de Saúde e no
âmbito da definição de indicadores que promovam a articulação entre cuidados de saúde hospitalares e cuidados de
saúde primários;
- Articulação entre a Saúde Mental e a Segurança Social, através da Participação em Plataforma supraconcelhia;
- Articulação com Câmaras Municipais, como sejam:
Mafra – Participação no Encontro “Saúde Mental para todos, para toda a vida”;
Ourém – Participação no Encontro “Tertúlia de Saúde Mental”;
Sintra – Desenvolvimento da Rede de Saúde Mental de Sintra; Organização do “1º Encontro da Rede de
Saúde Mental de Sintra”;
Amadora – Desenvolvimento do Programa Semente Gravidez, NPISA;
Lisboa – Participação nas reuniões da Rede Social de Lisboa; Reunião com vereador da Câmara Municipal de
Lisboa; Participação no “1ºEncontro de Saúde Mental”.
De referir, ainda, que a Coordenadora Regional de Saúde Mental integra o Conselho Nacional de Saúde
Mental, a Comissão de Avaliação da Implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, a Comissão de
Acompanhamento da Lei de Saúde Mental e a Comissão de Acompanhamento no âmbito dos Incêndios.

ARSLVT - 2019

Página 31

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA COMISSÃO REGIONAL DA SAÚDE DA MULHER E DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
Com o propósito de cumprir a formalidade legal nos termos do nº32 do Despacho 9872/2010, de 11 de junho,
elencam-se, de seguida, as principais atividades desenvolvidas pela Comissão Regional da Saúde da Mulher da
Criança e do Adolescente (CRSMCA), no ano de 2018:
- A CRSMCA reuniu, em plenário, mensalmente, com elaboração das respetivas atas, num total de 11 reuniões em
2018.
- Compete à CRSMCA potenciar uma articulação otimizada entre todos os interlocutores na área saúde materna e
neonatal e da saúde da criança e do adolescente, a nível local e regional, tomar conhecimento das mudanças
ocorridas nas Unidades Coordenadoras Funcionais (UCFs), conhecer as suas novas articulações e referenciação,
motivar e dinamizar a promoção e a integração de protocolos técnicos e de acesso. Assim, neste sentido, tem-se
dado especial atenção ao trabalho em equipa e de articulação eficaz, com as UCFs e nas UCFs.
Através da comunicação estreita com cada UCF, obteve-se informação sobre o estado funcional de cada uma e
foram-nos enviados os relatórios de atividade. Todas as UCFs têm protocolos estabelecidos e a funcionar. Têm sido
realizadas ações de formação programadas com grande recetividade e participação dos profissionais, e destacam-se
os Encontros e as Jornadas realizadas a nível local por todas as UCFs.
A CRSMCA considerou como mais prioritárias as seguintes áreas:
·

Fluxo da notícia de nascimento (NN), nomeadamente nos casos em que a mulher “não tem Médico da
Família” ou que não está inscrita no RNU

·

Registo do “nascer utente”

·

Dificuldade do registo de vacinas administradas nos Hospitais Públicos e Privados no RCV e a não
comunicação desta plataforma com o E-Vacinas

Numa tentativa de solução para os problemas referentes a estas plataformas, programou-se, para o início de
2019, reunião com elemento da DGS ligada ao Programa Nacional Saúde Infantil e Juvenil.
A CRSMCA está a discutir os indicadores que melhor caracterizem a saúde da mulher da criança e do
adolescente e que sejam facilmente monitorizáveis. Tem ainda participado em reuniões das UCFs, como em reuniões
da área da saúde da mulher da criança e do adolescente e em algumas em representação do Conselho Diretivo.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO DE SAÚDE ORAL
Em função do sucesso alcançado, em 2017, o Ministério da Saúde alargou, em 2018, o Projeto de Saúde Oral nos
Cuidados de Saúde Primários a novos locais, passando a decorrer, nesse ano, consultas de medicina dentária em 60
gabinetes de Saúde Oral, em 55 Centros de Saúde, de 24 ACES, de todas as regiões do país, promovendo desta forma
a equidade no acesso.
A ARSLVT tinha, até ao final de 2018, quarenta (40) gabinetes de medicina dentária criados, localizados nos
edifícios dos seguintes Centros de Saúde dos 15 ACES da Região:
ACES

Centro de Saúde

Almada-Seixal
Amadora
Arco Ribeirinho
ACES Estuário do Tejo

CS Amora - Monte da Caparica
CS Reboleira – Damaia
CS Moita
CS Alenquer, CS Azambuja, CS Arruda dos Vinhos, CS Póvoa de Santa Iria, CS Alverca

Lezíria

CS Cartaxo, CS Salvaterra de Matos; CS Rio Maior

Lisboa Ocidental e Oeiras

CS Oeiras - Paço de Arcos

Médio Tejo

CS Odivelas - Póvoa de Santo Adrião e Ramada; CS Sacavém – Moscavide e São João da Talha; CS Pontinha – Carnide;
CS Loures - Sto. António dos Cavaleiros
CS Fátima

Oeste Sul

CS Lourinhã; CS Mafra – Ericeira

Sintra
Oeste Norte
Cascais
Arrábida
Lisboa Norte

CS Algueirão-Mem Martins; CS Cacém-Agualva; CS Queluz
CS Alcobaça; CS Caldas da Rainha; CS Óbidos; CS Peniche
CS Cascais
CS Setúbal-Bonfim; CS Palmela; CS Sesimbra
CS Sete Rios; CS Lumiar

Lisboa Central

CS São João (Lisboa)

Loures-Odivelas

Em 2018, realizaram-se 34.332 consultas de medicina dentária na ARSLVT, tendo sido referenciados 32.168
utentes (Fonte, DGS, SISO).

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM
INVESTIMENTOS
A área de jurisdição da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo distribui-se pelo território
integrado em três NUTS II do Continente: Centro, Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo, que em termos de
apoios comunitários são acompanhados pelas CCDR do Centro (CENTRO 2020), CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
(LISBOA 2020) e CCDR do Alentejo (ALENTEJO 2020).
Em 2017, no âmbito do apoio pelos fundos comunitários, no contexto do Portugal 2020, e de acordo com as
propostas de mapeamento de necessidades preliminares de investimentos apresentadas, em 2016, aos Programas
Operacionais de Lisboa, do Centro e do Alentejo, foi realizado:
 O acompanhamento da candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000002, do ALENTEJO 2020, “Reforço da
Capacitação e qualidade na prestação de cuidados de saúde primários no Agrupamento de Centros de Saúde
da Lezíria”, com um apoio comunitário solicitado de 878.833,19 €, e que representa um cofinanciamento de
85% do custo total e elegível;
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 Candidatura ALENT20-06-4842-FEDER-000019 – Nova Unidade Saúde de Chamusca;
 Candidatura ALENT20-06-4842-FEDER – Requalificação da Unidade de saúde Familiar de Samora Correia
(Benavente).
 A apresentação de candidatura para os seguintes projetos:
o Ao CENTRO 2020:
 Candidatura CENTRO-05-4842-FEDER-000036, para a “Remodelação da Unidade de Saúde de
Peniche”, com um apoio comunitário solicitado de 977.118,18 €, e que representa um
cofinanciamento de 85% do custo total e elegível;
 Apresentação de Candidatura em colaboração com a autarquia, Câmara Municipal das Caldas
da Rainha, para construção da Unidade de Saúde de Santo Onofre;
o Ao LISBOA 2020
 Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000009, para construção da “Unidade de Saúde de
Corroios (Santa Marta do Pinhal) ”, com um apoio comunitário solicitado de 828.267,41 €, e que
representa um cofinanciamento de 50% do custo total e elegível;
 Foi efetuado um trabalho em equipa e transversal a várias áreas de atuação interna para potenciar a
maximização dos apoios comunitários e apoiar a apresentação de candidaturas por parte de vários
Municípios da área de influência da região com quem a ARSLVT estabeleceu acordos de colaboração:
o Ao CENTRO 2020:


Com a Câmara Municipal do Cadaval para a construção do novo Centro de Saúde do
Cadaval;

 Com a Câmara Municipal da Nazaré para a construção do novo Centro de Saúde da Nazaré;
 Com a Câmara Municipal de Torres Vedras para a construção do novo Centro de Saúde de
Ventosa;
 Com a Câmara Municipal de Alcobaça para a construção das novas instalações da Unidade de
Saúde da Benedita.
o Ao LISBOA 2020
 Com a Câmara Municipal da Amadora para:
 Construção do novo Centro de Saúde de Águas Livres;
 Construção do novo Centro de Saúde da Venteira.
 Com a Câmara Municipal de Mafra para:
 Construção do novo Centro de Saúde de Mafra Leste, concluído em 2017;
 Construção do novo Centro de Saúde de Mafra Norte.
 Com a Câmara Municipal de Odivelas para a construção do novo Centro de Saúde de Odivelas;
 Com a Câmara Municipal de Oeiras para a construção do novo Centro de Saúde de Barcarena;
 Com a Câmara Municipal de Sintra para:
 Construção do novo Centro de Saúde de Agualva;

ARSLVT - 2019

Página 34

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
 Construção do novo Centro de Saúde de Algueirão;
 Construção do novo Centro de Saúde de Queluz, concluído em 2017.
Noutra esfera de atuação, deu-se continuidade à participação nos trabalhos da Equipa de Projeto com vista à
atualização dos documentos essenciais à decisão de investimento do Hospital Oriental de Lisboa e do Hospital de
Proximidade de Sintra e do Hospital de Proximidade do Seixal.

PROGRAMA PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) Portugal 2018/2019 - 5ª Ronda
A ARSLVT, I.P., participou nos trabalhos referentes à 5ª Ronda do Estudo COSI Portugal 2018/2019, realizada
no ano letivo de 2018/2019, com 52 Escolas participantes da área de influência da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., e 119 turmas propostas para participação no Estudo. Esta Ronda seguiu a
metodologia da Ronda anterior.
A implementação do Estudo decorreu de setembro de 2018 a junho de 2019, tendo a gestão da Ronda, em
LVT, sido assegurada pela Coordenação Regional (do NEP), em articulação com a Equipa Nacional e as Equipas
Locais COSI, através dos Responsáveis Locais COSI. A execução do Estudo COSI Portugal 2018/2019 só é possível
através das equipas de profissionais de saúde dos ACES, formados e treinados para a execução da Ronda.
Neste Estudo participaram 55 colaboradores dos ACES da ARSLVT, I.P., que fizeram formação e treino e foram
examinadores COSI, tendo realizado todo o trabalho de implementação da Ronda, desde a preparação e
organização de visitas às escolas, para avaliação dos alunos e aplicação dos questionários, e consequente
introdução de dados na plataforma informática OpenClinic. Foram avaliadas 2039 crianças de LVT pertencentes às
escolas selecionadas das 2558 crianças selecionadas (taxa de participação: 79,7%). Registou-se 100% de
participação das escolas selecionadas (52 escolas).
A nível nacional, à presente data, o Estudo encontra-se na fase de apuramento de resultados.

Gestão de Projetos/Parcerias:


Projeto Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary Inequality in Schools

Resumo das principais atividades

Produção de Literatura Científica

Participação em reuniões
científicas, com Apresentação do
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Principais resultados
3 artigos publicados em 2018:
- Avaliação e promoção da qualidade alimentar e nutricional de refeições escolares portuguesas – Programa Eat Mediterranean
Ana Isabel Rito; Ana Dinis; Carla Rascôa; Susana Rodrigues; Camila Stein-Novais; Sofia Mendes; António Maia; Sónia Luís;
Ricardo Luciano;
Acta Portuguesa de Nutrição 12 (2018) 06-12 | LICENÇA: cc-by-nc |
http://dx.doi.org/10.21011/apn.2018.1202, Associação Portuguesa de
Nutrição|www.actaportuguesadenutricao.pt|actaportuguesadenutricao@apn.org.pt
- Improving breakfast patterns of portuguese children—an evaluation of ready-to-eat cereals according to the european
nutrient profile model
Ana Isabel Rito; Ana Dinis; Carla Rascôa; António Maia; Inês de Carvalho Martins; Mariana Santos; João Lima; Sofia Mendes;
Joana Padrão; Camila Stein-Novais;
25 May 2018, European Journal of Clinical Nutrition https://doi.org/10.1038/s41430-018-0235-6
- Avaliação da intervenção qualitativa na composição nutricional de refeições escolares: programa Eat Mediterranean.
Mariana Santos; Sofia Mendes; Ana Dinis; Carla Rascôa; Ana Isabel Rito
Observações - Publicação científica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP), Vol. 7 - Número 23, 2018
– setembro-dezembro
Apresentação do Projeto Eat Mediterranean e dos seus principais resultados nas X Jornadas UCF Lezíria, 8 novembro 2018,
Teatro Sá da Bandeira, Santarém

Página 35

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
Projeto Eat Mediterranean
Participação em atividades nas
Participação no júri de avaliação de lanches saudáveis, na atividade “Todos à mesa. Concurso de mesas – Lanche”, que
escolas alvo do Projeto Eat
decorreu em 20/03/2018, na Escola EB 2/3 Mem Ramires, integrada numa iniciativa da Escola intitulada “A Semana da
Mediterranean na área de
Saúde”, dirigida a toda a comunidade escolar.
promoção da alimentação saudável

O Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary Inequality in Schools foi um Projeto de intervenção
comunitária promovido pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., em parceria com
outras Entidades, e cofinanciado pelo EEA Grants - Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. Teve
como finalidade contribuir para a redução das desigualdades nutricionais em meio escolar, através da promoção
da Dieta Mediterrânica. Seguiu a estratégia de intervenção em saúde pública, preconizada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), privilegiando o ambiente escolar, assente na comunidade educativa e numa rede de
parcerias - modelo de intervenção multissectorial. Decorreu nos anos letivos 2015/2016 e 2016/2017, até 30 de
abril de 2017, em três Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Santarém e de Alpiarça, desde o ensino préescolar ao secundário.
 Programa de Formação no âmbito da Candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE),

Portugal 2020, Fundo Social Europeu
Programa de Formação, promovido pela ARSLVT, I.P., para profissionais de saúde, em Aconselhamento
Nutricional e de Atividade Física e em Avaliação da Qualidade da Oferta Alimentar nos Refeitórios, Bares e
Máquinas de Venda Automática das escolas.
Este Programa de Formação visou dar continuidade à formação iniciada com o Projeto Eat Mediterranean,
introduzindo as metodologias de avaliação do estado nutricional infanto-juvenil da Organização Mundial de Saúde
e de utilização da Ferramenta do Semáforo Alimentar utilizadas no Projeto, de modo a capacitar os profissionais
de saúde nesta área. O Programa de Formação consistiu em três Cursos:
Curso 1 - Curso Inicial em prescrição/aconselhamento alimentar e em atividade física;
Curso 2 - Curso Avançado, destinado ao acompanhamento da implementação e consolidação das
metodologias aprendidas no Curso Inicial, através da discussão de casos práticos, apresentados pelos próprios
profissionais, numa perspetiva de coaching;
Curso 3 – Curso de Avaliação da Oferta Alimentar, no qual foi apresentada a metodologia utilizada pelo
Projeto Eat Mediterranean para avaliação da qualidade nutricional da oferta alimentar disponibilizada em
refeitórios escolares, bares, bufetes e máquinas de venda automática, recorrendo às ferramentas utilizadas
naquele Projeto.
O Programa de Formação decorreu entre maio e dezembro de 2018.
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Resumo das principais atividades

Principais resultados

Execução do Pacote Formativo POISE, Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego, no âmbito da promoção da
alimentação saudável e da atividade física:
Curso 1 (Curso Inicial) em Prescrição/Aconselhamento de
Plano Nutricional e de Atividade Física – Eat Mediterranean;
Curso 2 (Curso Avançado) - Prescrição/Aconselhamento de
Plano Nutricional e de Atividade Física - Eat Mediterranean –
Fase Implementação
Curso 3 - Avaliação da qualidade da oferta alimentar refeitórios escolares, bares, bufetes e máquinas de venda
automática.

Execução do Programa de Formação, no âmbito da Candidatura POISE
RESULTADOS: - 3 tipologias de Cursos de Formação; 22 Edições (ações de
formação) ministradas; 278 horas de formação; 361 participantes, dos quais
333 (92,2%) concluíram as 2 sessões previstas para cada Curso,
correspondendo a 216 profissionais de saúde formados - médicos, enfermeiros
e técnicos superiores de saúde (houve profissionais que frequentaram mais do
que um Curso); - Curso 1: 5 Edições, 14h/Edição; 70 horas de formação; 150
participantes, dos quais 139 (92,67%) concluíram as 2 sessões previstas para o
Curso Inicial; - Curso 2: 15 Edições, 12h/Edição; 180 horas de formação; 180
participantes, dos quais 167 (92,78%) concluíram as 2 sessões previstas para o
Curso Avançado; - Curso 3: 2 Edições, 14h/Edição; 28 horas de formação; 31
participantes, dos quais 27 (87,01%) concluíram as 2 sessões previstas para o
Curso de Avaliação da Oferta Alimentar.

Execução do Pacote Formativo POISE – elaboração de
materiais

OUTPUTS: - 5 Apresentações (powerpoint) de apoio aos Cursos, - Manual
“Prescrição/aconselhamento de plano nutricional e de atividade física. Eat
Mediterranean”; - 1 Folheto sobre Nutrição; - 1 Folheto sobre Atividade Física; Semáforo Alimentar – edição impressa

Acompanhamento do Programa pelo Operador (ACSS), 13
dezembro 2018

1 Visita de Acompanhamento do Operador de Operação (ACSS), 13 dezembro
2018
1 Apresentação efetuada, referente à execução física e financeira do Programa

 Programa Lisboa +55

Programa de base comunitária de promoção da atividade física e de literacia em saúde e estilos de vida
saudáveis, promovido pelo Município de Lisboa, em parceria com a ARSLVT, I.P., através dos três Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES) da Cidade de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Direção-Geral da Saúde
(DGS) e Juntas de Freguesia da Cidade de Lisboa, com o envolvimento dos clubes da Cidade e do associativismo em
geral.
O Programa destina-se a pessoas com 55 ou mais anos de idade, residentes em Lisboa, pretende incentivar a
adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, através da promoção do acesso à atividade física regular e
estruturada, a consultas de nutrição e a sessões de literacia em saúde (2 sessões da responsabilidade da ARSLVT,
I.P., de um total de 10). Os médicos dos Cuidados de Saúde Primários podem encaminhar os utentes para o
Programa.
O Programa decorre nos polos “Lisboa +55” (Juntas e Clubes) da Cidade e tem uma duração de cerca de 10
meses por ano letivo.

Resumo das principais atividades
Reuniões preparatórias para arranque do
Programa:
- ARSLVT, I.P., Sede e serviços
desconcentrados (ACES da cidade de
Lisboa)
- Ministério da Saúde (Gabinete,
Promotor e Entidades Parceiras)
- Promotor (Município de Lisboa) e
Entidades Parceiras (ARSLVT, I.P.), Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa; DireçãoGeral da Saúde; Juntas de Freguesia;
Clubes da Cidade de Lisboa e do
associativismo em geral
Preparação/revisão da documentação
inerente ao Programa.
Assinatura de Protocolo de Colaboração,
27 novembro 2018
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Principais resultados
Principais OUTPUTS:
1) Documento de Enquadramento do Programa Lisboa +55
2) FAQ Lisboa +55
3) Ficha de Encaminhamento para o Programa
4) Ficha de Articulação de Cuidados – Gestão de Intercorrências
5) Ficha de Articulação de Cuidados – Final do Programa
6) Consentimento Informado
7) Cronograma oficial do programa
8) Planos de Sessão das duas Sessões do Módulo de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis da
Responsabilidade da ARSLVT, I.P.
- Tema: “Gestão individual da saúde - Sou responsável pela minha saúde”
Subtema: “Como posso cuidar da minha saúde?”
- Tema: “Gestão individual da saúde - Sou responsável pela minha saúde”
Subtema: “O que posso esperar dos serviços de saúde?”
Protocolo de Colaboração assinado

Página 37

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
 Promoção de hábitos alimentares saudáveis nas escolas - Refeições Escolares

Colaboração no âmbito do Plano Municipal de Alimentação Escolar Saudável, entre a ARSLVT, I.P., o Município
de Lisboa e outras Entidades para a promoção de hábitos alimentares saudáveis dos alunos das escolas básicas de
1.º Ciclo e nos Jardins de Infância da rede pública do concelho de Lisboa.
A colaboração traduz-se na participação em atividades que contribuam para a melhoria dos conhecimentos da
comunidade escolar sobre alimentação saudável, no apoio à constituição de ambientes escolares promotores de
uma alimentação saudável e no apoio à formação dos profissionais responsáveis pela oferta alimentar ao nível
local.

Resumo das principais atividades

Principais resultados

Envio de contributos para o Plano Municipal

Principais OUTPUTS:

de Alimentação Escolar Saudável.
Participação

nas atividades

e

Análise e revisão, com contributos, do “Plano Municipal de Alimentação
reuniões

Escolar Saudável”, elaborado pelo Município de Lisboa

solicitadas.
Reunião de trabalho, em 19 de julho de 2018,
promovida pelo Promotor (Município de
Lisboa), com os Parceiros: Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
I.P., Associação Portuguesa de Nutrição,
Associação Protetora dos Diabéticos de
Portugal,

Direção-Geral

de

Educação,

Direção-Geral da Saúde, Escola de Hotelaria e
Turismo de Lisboa, Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e Liga Portuguesa
Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul
Assinatura de Protocolo de Colaboração, 19

Protocolo de Colaboração assinado

julho 2018

 Promoção da atividade física no SNS – Projetos-piloto - Despacho nº 8932/2017

Projetos-piloto de promoção da atividade física nos cuidados de saúde primários previstos no Despacho nº
8932/2017, de 10 de outubro, sob a coordenação científica da DGS.
Na ARSLVT, I.P., foram aprovados três projetos-piloto pela DGS, que incluem a criação de três consultas de
prescrição de atividade física, em três ACES da Região: Estuário do Tejo, Lisboa Central e Oeste Sul. A ARSLVT, I.P.,
garante as condições logísticas e os recursos humanos médicos, em parceria com os Municípios de Vila Franca de
Xira, Lisboa e Torres Vedras, respetivamente, os quais garantem os fisiologistas do desporto.
Decorridos 12 meses após o início dos projetos-piloto, os mesmos serão objeto de avaliação dos seus
resultados por parte da DGS.

ARSLVT - 2019
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Os projetos-piloto serão submetidos, pela DGS, à Comissão de Ética da ARSLVT, I.P.. Estão agendadas reuniões
nos ACES para apresentação do Projeto às equipas locais. Será elaborado um Protocolo de Colaboração entre
ARSLVT, I.P., e os respetivos Municípios.

Resumo das principais atividades

Principais resultados

Assinatura de Declarações de compromisso

Principais OUTPUTS:

pelos Senhores Diretores Executivos dos ACES
onde serão implementados os projetos-pilotos
(ACES Estuário do Tejo, Lisboa Central e Oeste
Sul)

Declarações, assinadas pelos Senhores Diretores Executivos dos ACES, em como
reúnem as condições logísticas e humanas para assegurar a realização do
Projeto-Piloto definido pelo Despacho nº 8932/2017, de 10 de outubro, em
condições éticas adequadas: Estuário do Tejo, Lisboa Central e Oeste Sul

 Trabalhos de outro âmbito (não contemplados nos pontos anteriores)

Preparação da visita da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas à ARSLVT, I.P., 17 e 18 abril 2018 – Notas
enquadradoras dos recursos humanos e projetos/atividades na área da Nutrição na Região.
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EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO
A elaboração do Plano de Atividades da ARSLVT, I.P. conta com a participação dos Serviços e Dirigentes através
de Planos sectoriais que inclui uma ficha de objetivos operacionais e indicadores, e ações necessárias para
realização das suas atribuições e competências.
Em 2018 a concretização das atividades foi condicionada:


pela manutenção do contexto político de crise, económica e financeira,



pela carência em recursos humanos, designadamente de médicos de medicina geral e familiar (ACES) e

médicos especialistas (HH/CH), com reflexo na organização e oferta de cuidados, no acesso aos cuidados de
saúde, no desempenho das unidades de saúde e na prestação de cuidados de saúde às populações, ao nível dos
cuidados primários e hospitalares,


pela situação de forte procura dos Serviços de Urgência Hospitalares que trazem às instituições e seus

profissionais um sentimento de incapacidade em assegurar uma resposta adequada, efetiva e eficiente aos
problemas e situações de doença e/ou sociais,


pela insuficiência de orçamento de investimentos, para fazer face à necessidade de substituição e de

renovação de equipamentos de saúde no âmbito dos cuidados de saúde primários, situações mais críticas,
desajustados para a função a que se destinam,


pela continuidade dos constrangimentos processuais, legais e administrativos, associados à execução

orçamental e que limitam a contratação de pessoal e de bens e serviços,


pelos constrangimentos sentidos ao nível dos vários sistemas de informação.



e pelo elevado número de pedidos externos, de diversas entidades/organismos, que se sobrepõem à

execução programada das atividades planeadas,


pela passagem dos Sistemas de Informação da ARSLVT, I.P. para os Serviços Partilhados do Ministério da

Saúde
Assim, o trabalho de monitorização e acompanhamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT, I.P.,
a dinâmica da Unidade Orgânica Flexível de Farmácia, a consolidação da integração do trabalho das equipas da
Divisão dos Comportamentos Aditivos, o desenvolvimento de parcerias estratégicas entre Serviços/Departamentos
(de que se salienta, Departamento de Planeamento e Contratualização, Departamento de Saúde Pública,
Departamento de Recursos Humanos, Núcleo de Informática, Equipa Regional de Cuidados Continuados Integrados,
Equipa de Apoio à Reforma dos CSP), de modo a facilitar a execução das atividades e projetos contribuiu para a
concretização global dos objetivos da ARSLVT, I.P. para 2018.
Apresentam-se de seguida as atividades realizadas pelas Unidades/Serviços e Departamentos da ARSLVT, I.P.
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EXECUÇÃO POR UNIDADE ORGÂNICA
As Fichas de Atividades correspondentes a cada serviço encontram-se no separador Anexos.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
O Departamento de Saúde Pública (DSP) é uma Unidade Orgânica da ARSLVT, I.P., cuja missão consiste na
promoção da saúde e na prevenção da doença da população da área geodemográfica de Lisboa e Vale do Tejo, através
da caracterização e monitorização do estado de saúde da população, vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde
e seus determinantes, identificação das necessidades em saúde, elaboração do Plano Regional de Saúde e
acompanhamento da sua execução, avaliação do impacte na saúde da prestação de cuidados, coordenação e apoio das
Autoridades de Saúde, nos termos da legislação em vigor, e vigilância de ocorrências que derivem do tráfego e comércio
internacionais, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional.
De acordo com o artigo 3º da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, são competências do Departamento de Saúde
Pública:
a) Caracterizar e monitorizar o estado de saúde da população e identificar as suas necessidades em saúde;
b) Avaliar o impacte na saúde da população da prestação dos cuidados, de forma a garantir a adequação às
necessidades e a sua efetividade;
c) Elaborar a proposta de Plano Regional de Saúde da população e acompanhar a sua execução, apresentando o
respetivo relatório de atividades;
d) Participar em estudos com o objetivo de propor ajustamentos nas redes de referenciação e de emitir pareceres
técnicos sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e serviços de saúde;
e) Monitorizar a execução de programas e projetos específicos de vigilância de saúde, designadamente os constantes do
Plano Nacional de Saúde;
f) Apoiar o desempenho das funções de autoridade de saúde, bem como divulgar orientações relativas às suas
competências;
g) Promover a investigação em saúde;
h) Assegurar a gestão dos laboratórios de saúde pública;
i) Elaborar, propor e acompanhar a aprovação dos turnos de serviço das farmácias;
j) Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus determinantes;
k) Participar na instrução dos processos de licenciamento das unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e da
área dos comportamentos aditivos e das dependências, nos setores social e privado, verificando a observância dos
respetivos requisitos técnico–terapêuticos e de outros definidos pela Direção-Geral da Saúde ou pelo Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, e acompanhar o seu funcionamento, no cumprimento
da legislação aplicável.
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Compete, ainda, ao DSP, no seu âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e orientações técnicas e de
outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, apoiar a sua implementação e
monitorizar a sua execução.
Além das atividades re4alizadas em sede de Plano de Atividades, o Departamento de Saúde Pública desenvolveu ainda:
Resumo das principais atividades
Elaboração do Regulamento interno

Principais resultados
Reorganização do DSP em curso

Alteração do foco dos Planos Locais de Saúde
Elaboração do Plano Regional de Saúde
Processo de acreditação do DSP
Melhoria da Qualidade do DSP, em todas as áreas - Sede, Sanidade Internacional e CDP
Desenvolvimento do Movimento "Cidade dos Adesão de dois novos municípios em 2018; consolidação de equipa dinamizadora do movimento;
Afetos"
multiplicidade de iniciativas locais
1º Encontro de Saúde Pública da Região.

Maior cooperação entre as diferentes unidades; desenvolvimento dos eixos estratégicos
regionais; nova dinâmica de Saúde Pública na região

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO
O Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC) tem como missão assegurar a melhor utilização dos
recursos públicos para a saúde e a máxima eficiência e equidade nos cuidados de saúde a prestar na Região de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo.
A contratualização é um processo de relacionamento entre financiadores e prestadores, assente numa filosofia
contratual, envolvendo uma ligação entre o financiamento atribuído e os resultados esperados, baseada na autonomia e
responsabilidade das partes, sustentado num sistema de informação que permita um planeamento e uma avaliação
eficazes, considerando como objeto de contrato metas de produção, acessibilidade e qualidade.

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Compete ao Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) assegurar a gestão e otimização dos Recursos
Financeiros, Patrimoniais, Gestão de stocks, compras e Administração Geral da ARSLVT, I.P.. A Missão do DGAG abrange
diferentes domínios: financeiro (assegurar a Gestão Orçamental, Contabilidade Geral e Controlo de Gestão e das
disposições financeiras no âmbito dos Regulamentos Comunitários e Outros); Administração Geral (Assegurar a gestão
do Património dos bens móveis e imóveis, frota automóvel, Expediente e Arquivo); Compras e Logística (elaboração de
processos relativos à aquisição de bens e serviços).

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Compete ao Departamento de Recursos Humanos (DRH), entre outras competências, as enunciadas nas alíneas a)
a i) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos da ARSLVT, I.P., em Anexo à Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, que
determina a organização interna.
Além das atividades previstas em sede de Plano de Atividades o DRH desenvolveu ainda:
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Área de Atividade
Abono para Falhas
Acidentes de
Trabalho

Resumo das principais atividades
Principais resultados
Suplemento Remuneratório Abono para Aplicação de critérios para a atribuição do abono continuam em curso. Análise
Falhas
de pedidos frequentes para atribuição do Abono para Falhas.
Acidentes
de
Trabalho
/
Doenças
Analisados e acompanhados 50 processos.
Profissionais
Licenças Sem remuneração (regresso de
licenças , Licenças Especiais, Licenças 38 - Informações feitas para despacho superior ao Conselho Diretivo
Parentais /assistência a filho

Alteração de
Horários
Acumulação de
Funções
Equiparação a
Bolseiro
Estatuto
TrabalhadorEstudante
Licenças

Equiparação a Bolseiro

49 - Pedidos, Informações para despacho superior ao Conselho Diretivo

Estatuto Trabalhador Estudante

24 - Pedidos, Informações para despacho superior ao Conselho Diretivo

Acumulações de Funções
47 - Pedidos, Informações feitas para despacho superior ao Conselho Diretivo
Redução de Horário de modalidades de
trabalho (tempo parcial, meia jornada,
58 - Pedidos, Informações feitas para despacho superior do Conselho Diretivo
jornada continua, horário flexível com
responsabilidades familiares.
Alteração da Carga Horária
semanais - Carreira Médica
Alteração carga
enfermagem

horária

40

horas

- Carreira

de

Alteração carga horária - Regime Geral

4 - Pedidos - Informações feitas para despacho superior ao Conselho Diretivo
2 - Pedidos - Informação para despacho superior
2 - Pedidos - Informações para despacho superior

Pedidos de esclarecimentos por parte dos
ACES,
de
diversas
matérias
acima 60 - esclarecimentos, por via email, Nota Interna, ofícios….
mencionadas
Atividades relativas a assiduidade e
Assiduidade e
processamento de vencimentos de cerca de
Vencimentos
9.100 trabalhadores da ARSLVT.
Análise e instrução de pedidos dos ACES para
as medidas «Contrato Emprego-Inserção» e 36 pedidos que envolvem a colocação de vários profissionais.
«Contrato Emprego-Inserção+»
Contratos CEI/CEI+
Análise e instrução de pedidos para a Sede
para as medidas «Contrato Emprego- 3 pedidos que envolvem a colocação de vários profissionais.
Inserção» e «Contrato Emprego-Inserção+»
Elaboração de 734 contratos de trabalho e todos o processo inerente à respetiva
assinatura

Internato Médico - contratos AC 2018
Internato Médico - Processo de escolhas da
especialidade (FE2019)
Internato Médico - Acumulação de funções,
estatuto trabalhador estudante, interno
doutorando, rescisões de contratos e
reafectações
Internato Médico - Ingresso na formação
geral 2019
PCC MGF, áreas hospitalares e Saúde Publica
PCC MGF e Saúde Publica - processo de
colocações
Colocação Médicos e
PCC AGS Saúde Pública
Enfermeiros
PCC AGS MGF - Aviso
13474/2017

(extrato)

-

Aviso

(extrato)

nº

Diversos
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Levantamento das necessidades

Colaboração com o júri em apoio administrativo

PCC Enfermagem - 774 postos de trabalho

Contratações e
Prestações de
Serviços (E.P.E.)

Analise de cerca de 150 processos

Levantamento das necessidades para o ano 2018
Escolha de lugar, colocações dos respetivos médicos (+/- 170 MGF e 11 Saúde
Publica) e elaboração dos contratos de trabalho
Escolha de lugar, colocações dos 4 médicos, elaboração dos contratos de trabalho
e respetivos períodos experimentais
n.º Escolha de lugar, colocações dos 2 médicos, elaboração dos contratos de trabalho
e respetivos períodos experimentais

PCC AGS MGF - Aviso n.º 12315/2017
PCC Psiquiatria
1572/2018

O processo durou 10 dias e foram feitas cerca de 800 escolhas na ARSLVT

Análise e instrução de pedidos de contratos
de prestação de serviços médicos
Análise e instrução de pedidos de contratos
individuais de trabalho
Análise e instrução de pedidos de CT ao
abrigo do n.º 2 do Despacho do SET e SES,
29/06/2018

Abertura do concurso e Colaboração com o júri em apoio administrativo
Acompanhamento do processo de colocação de 311 enfermeiros na ARSLVT;
Celebração de contratos; Elaboração de mapas semanais com pontos de situação
das colocações; desenvolvimento de Períodos experimentais de 303 enfermeiros
que ocuparam efetivamente a vaga, dos quais estão concluídos 115; envio dos
contratos para os profissionais e para arquivamento nos processos individuais
PCC AGS para o CHLN; PCC 3 AO para o IOGP; PCC Enfermagem várias analises e
pedidos de parecer para a ACSS; PCC anestesiologista IOGP; Preenchimento de
mapas com pontos de situação relativamente aos PCC médicos …
1050
729
100
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Análise e instrução de Processo Urgente Despacho nº 5911
Análise e instrução de Ratificação CT - Art.º
123.º da LEO
Médicos
Aposentados

Mobilidade e
Cedência de
Interesse Público

Análise e tratamento de pedidos dos ACES e
dos Centros Hospitalares e Hospitais da
região LVT.
Revisão das situações contratuais existentes
para regularização.
Manutenção do registo na base de dados
relativa aos pedidos de mobilidades/CIP
entrados na ARS.
Início da obrigatoriedade do uso exclusivo da
plataforma MOBINT para submissão de
processos ao DRH, provenientes dos ACES da
ARSLVT, IP.
Criação
e
implementação
de
normativas/diretivas aos ACES relacionadas
com os processos de mobilidade/CIP.
Distribuição
dos
processos
pelos
profissionais ao ativo em período de férias
dos restantes, por forma a dar um
seguimento célere à análise dos pedidos.
Regularização dos processos de mobilidade
da carreira de Enfermagem, em prol da
gestão do MP, tendo sido apresentado ao CD
proposta, via informação, sobre gestão dos
pedidos de mobilidade iniciais, consolidações
da carreira de enfermagem.
Levantamento, via Informação ao CD da ARS,
sobre o ponto de situação de todos os
processos de mobilidade e CIP, em curso na
ARSLVT IP

14
22
Foram tratados 66 processos (33 dos ACES e 33 dos Hospitais e Centros
Hospitalares).
Foi analisada a situação de 101 médicos com a elaboração de 95 contratos de
prorrogação.
Registo atualizado do estado dos processos

Maior uniformização e controlo da forma de entrada dos processos

Redução do número de dúvidas e uniformização dos procedimentos

Diminuição do tempo médio de instrução dos processos

Resolução dos processos de mobilidade( inicial e consolidação) da carreira
especial de enfermagem

Apuramento do número total de mobilidades a decorrer na ARS por grupo
profissional e tipo de mobilidade

Implementação de normas aos CH/hospitais ,
Submissão de todos os processos via Plataforma da ACSS
sobre a submissão dos processos à ACSS;
Regularização da adaptação da Circular
Normativa nº 6/2016 em exclusivo, na
submissão dos processos das USF modelo B
Análise e desenvolvimento de processos de
mobilidade (mobilidade e mobilidade
intercarreira/categoria,
cedência
de
interesse público).
Pedidos semanais, à ACSS, de autorização de
substituição dos CIT sem termo (excetuando
pessoal médico), das instituições hospitalares
E.P.E., ausentes por períodos iguais ou
superiores a 4 meses.
Informação mensal à ACSS sobre o Descanso
Compensatório realizado pelo pessoal
médico nos ACES.

Planeamento e
Gestão
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DRH apenas instrui processos de acordo com a circular. Devolução aos ACES em
caso de incumprimento para regularização

1.306 processos

Recolha e tratamento de informação para envio de relatórios semanais à ACSS
(25 relatórios entre julho e dezembro de 2018)

Recolha e tratamento de informação, tendo sido enviados 10 relatórios mensais
à ACSS (entre março e dezembro de 2018, referentes de fevereiro a novembro
2018)
Verificação realizada em 2018 da informação relativa aos Enfermeiros
Acompanhamento
dos
processos
de declarados como Especialistas dos ACES: Almada Seixal, Amadora, Arco
atribuição do Suplemento de Enfermeiro Ribeirinho, Arrábida e Cascais. Regularização de situações que não se
Especialista da ARSLVT, IP.
encontravam em conformidade, implicando a devolução em cerca de 101 meses
pagos de suplemento de enfermeiro especialista (equivalente a 15.150€)
Tratamento do processo da transição de
carreira dos Técnicos Superiores de Saúde no
ramo de farmácia hospitalar, laboratório e
Realização de pedido de transição de carreira de 9 profissionais da ARSLVT, IP
genética
para
a
Carreira
Especial
Farmacêutica, conforme art.º 20.º do
Decreto-Lei n.º 109/2017, de 30 de agosto
Tratamento de informação Rejuris por Tratamento de informação e preenchimento de quadro relativo a 17
solicitação do Gabinete Jurídico e do Cidadão profissionais juristas da ARSLVT, IP
Estudo sobre previsão de saídas dos médicos
por aposentação ou outros motivos, entre Relatório com as previsões de saída do pessoal médico entre 2018 e 2022
2018 e 2022
Recolha, análise e tratamento de informação
para apoio à decisão superior e para
Realização de diversos trabalhos ao longo do ano de 2018.
realização de reuniões com tutela e
municípios.
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Recolha e tratamento de informação no
Recolha de informação do grupo profissional de assistentes operacionais, com
âmbito do processo de descentralização de
desdobramento em 52 municípios.
competências para os Municípios.
Melhorias e adaptações nas informações
standard a submeter ao CD (Mobilidades
iniciais, Prorrogações, Consolidações, CIP, Uniformização das informações
Cessações antecipadas das mobilidades/CIP,
Adendas às Informações, etc.)
Colaboração nos processos de escolha de vaga e de colocação de 101 AT; Início
Procedimento concursal para preenchimento dos períodos experimentais de 84 profissionais que aceitaram colocação,
de 152 postos de trabalho carreira e mantem-se em funções 75 assistentes técnicos. Elaboração dos respetivos
categoria de assistentes técnicos
contratos de trabalho para entrega aos profissionais e para arquivamento nos
processos individuais
Procedimento
concursal
nacional
de
Acompanhamento de júris de 28 especialidades médicas. Faltam ser publicadas
habilitação ao grau de consultor 2015 - Total
em DR 2 especialidades: Cirurgia Geral e Medicina Geral e Familiar.
de candidatos 833
Procedimento
concursal
nacional
de Analisadas candidaturas de 48 especialidades/subespecialidades médicas. Falta
habilitação ao grau de consultor 2017 - Total remeter à ACSS as listas homologadas das especialidades de Cirurgia Geral,
de candidatos 691
Medicina Geral e Familiar e Neurologia.
Procedimentos Concursais para regime de
mobilidade ou cedência de interesse público recrutamento de assistentes técnicos e de Desenvolvimento de 4 procedimentos.
técnicos superiores para serviços centrais e
ACES.
Procedimento Concursal de Regularização de
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
1
Técnico
Superior
(PREVPAP)
candidatos e acompanhamento de júri.
OE201808/0415
Procedimentos
Concursais

Procedimento Concursal de Regularização de
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
3 Técnicos Superiores (PREVPAP) candidatos e acompanhamento de júri.
OE201811/0216
Procedimento Concursal de Regularização de
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
111 Assistentes Técnicos (PREVPAP) candidatos e acompanhamento de júri.
OE201811/0091
Procedimento Concursal de Regularização de
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
54 Assistentes Operacionais (PREVPAP) candidatos e acompanhamento de júri.
OE201811/0729
Procedimento Concursal de Regularização de
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
7 Técnicos Superiores (PREVPAP) candidatos e acompanhamento de júri.
OE201812/0183
Procedimento Concursal de Regularização de Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
2 Enfermeiros (PREVPAP) - OE201812/0340 candidatos e acompanhamento de júri.

SIADAP e
Descongelamento
de Carreiras

Procedimento Concursal de Regularização de
4 Técnicos Superiores (PREVPAP) OE201812/0355
Procedimento Concursal de Regularização de
4 Assistentes Técnicos (PREVPAP) OE201812/0566
Dinamização de Reuniões Trimestrais com
Interlocutores dos ACES no âmbito do
SIADAP
Processo de Descongelamento de Carreiras
(com realização de reuniões com os ACES)
Implementação de Relatórios
Finais do SIADAP

Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
candidatos e acompanhamento de júri.
Preparação de abertura do procedimento concursal, notificação de potenciais
candidatos e acompanhamento de júri.
Aproximação e dinamização de boas práticas com os ACES
Processamento de valorizações remuneratórias de mais de 4.000 trabalhadores
Maior acompanhamento do trabalho desenvolvido nos ACES

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
O Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) assegura as condições necessárias à prestação de cuidados
de saúde, ao nível das instalações e equipamentos, garantindo o bom estado de conservação, boas condições de
salubridade e funcionalidade dos edifícios e operacionalidade dos equipamentos.

ARSLVT - 2019

Página 45

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS
Enquadramento
A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD)1 é um serviço central da
ARSLVT, IP, cabendo-lhe assegurar a prestação de cuidados de saúde no domínio dos problemas dos comportamentos
aditivos e dependências (CAD), e ainda garantir o desenvolvimento e acompanhamento de projetos/programas que
promovam intervenções ao nível do Tratamento, da Prevenção, da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD)
e Reinserção Social.
Este trabalho é desenvolvido por uma equipa de coordenação de nível regional e por oito Unidades de Intervenção
Local (UIL)2, e ainda através de Entidades privadas financiadas 3.
As UIL são unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde em matéria de intervenção nos CAD. Dentro do
seu âmbito territorial, são responsáveis, de forma articulada, pelas áreas de intervenção da Prevenção, da RRMD, do
Tratamento, e da Reinserção de utentes com comportamentos aditivos e dependências de substâncias psicoativas
lícitas ou ilícitas, de acordo com as orientações da equipa de coordenação regional. Muitas das equipas das UIL
desenvolvem ainda a sua atividade em consultas descentralizadas, em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e
extensões de Centros de Saúde, e ainda realizando consultas de adolescentes, bem como outras atividades junto de
Estabelecimentos Prisionais da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT).
Síntese das atividades realizadas em 2018
Relativamente ao grau de cumprimento dos cinco objetivos operacionais, pode afirmar-se que estes foram
globalmente cumpridos, considerando, não apenas os indicadores constantes no Plano de Atividades, como também
indicadores adicionais que nos permitem, de forma mais completa, aferir a atividade realizada pelas equipas.
Considerando os indicadores estabelecidos em Plano (N=26/ 100%), verificamos que as estruturas de tratamento
e as equipas de intervenção nas áreas da Reinserção, Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos,
cumpriram 23 indicadores (ou seja, 89% das metas definidas), dos quais 9 indicadores foram mesmo superados (35%
das metas definidas); 3 indicadores (11% das metas definidas) ficaram aquém dos resultados definidos em sede de
planeamento.
À semelhança do ano transato, a DICAD contribuiu ainda para o indicador 1.1 do QUAR da ARSLVT – denominado
“% de ACES que desenvolveram pelo menos uma atividade estruturada de prevenção do tabagismo de âmbito
populacional”, dado que no âmbito da atividade da prevenção, implementa também projetos estruturados de prevenção
que incluem a prevenção do tabaco (5 UIL: CRI do Ribatejo, Unidade de Alcoologia, UD – Centro das Taipas, CRI do
Oeste, CRI Lisboa ocidental, CRI Lisboa Oriental).
Por outro lado, a DICAD estabelece a correspondência de cada um dos seus indicadores do Plano de Atividades
institucional, com ações do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das dependências –
Horizonte 2020 (SICAD). Assim, regista-se a correspondência com 19 ações daquele Plano, por se entender que
concorrem para o cumprimento das metas aí definidas.

1

Competências definidas no Artigo 9.º da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio (alterada pela Portaria n.º 211/2013 de 27
de junho)
2
3

Despacho n.º 2976/2014 de 21 de fevereiro
Portaria n.º 27/2013, de 24 de Janeiro
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Assim, destacam-se, de seguida, as seguintes atividades, de acordo com cada Área de Intervenção.

- Tratamento
No ano de 2018 foi dada continuidade à prestação de cuidados de saúde na área dos Comportamentos Aditivos e
Dependências (CAD), bem como ao nível das patologias a eles associados.
Esta prestação de cuidados foi realizada através das suas Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento (ETET),
nas consultas de ambulatório (com avaliação diagnóstica, consulta e acompanhamento médico, psicoterapia individual,
tratamento com agonistas opiáceos, terapia familiar, grupos terapêuticos, treino de aptidões sociais, programas de
inserção laboral), garantindo a resposta especializada no tratamento e reinserção dos utentes com CAD. AS ETET são
equipas multidisciplinares, constituídas por médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, técnicos
administrativos (com formação psicossocial), entre outros.
Assim, foi dada resposta às necessidades e vulnerabilidades específicas desta população, cada vez mais envelhecida
e com mais comorbilidades físicas e mentais, assegurando ganhos ao nível da saúde individual e da saúde pública,
nomeadamente, reduzindo riscos das infeções sexualmente transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas, bem como
de outras comorbilidades físicas e psíquicas. Também ao nível do apoio psicossocial desenvolveram-se atividades de
reinserção social dos utentes, no sentido de promover a reorganização da sua vida pessoal e social no sentido da sua
inserção e da diminuição dos fatores de risco de exclusão social e, por vezes de criminalidade associada a esta
problemática.
Relativamente à atividade desenvolvida pelas ETET, no ano de 2018, verificou-se que estas estruturas de
tratamento da DICAD, conseguiram manter globalmente as respostas ao nível da prestação de cuidados especializados:
número de utentes ativos: 14.801; número de novas admissões: 3.470; taxa de utentes atendidos em primeira consulta
em menos de 15 dias, foi de 70%; taxa de adesão (novos utentes com, pelo menos, 3 consultas): 77%; taxa de retenção
nas consultas (utentes ativos com, pelo menos, 5 consultas): 68,8%.
Desta forma, pode considerar-se que, quanto à realização das atividades previstas, e atendendo às metas
estabelecidas, o balanço é positivo, não obstante alguns constrangimentos ao nível dos Recursos Humanos nas ETET,
nomeadamente no grupo profissional dos médicos, que explicam em parte as dificuldades de atingir totalmente alguns
dos objetivos definidos.
Refira-se, ainda, que alguns indicadores foram mesmo superados, como é o caso da adesão ao Tratamento e da
retenção nas consultas. Embora algumas ETET não tenham tido a possibilidade de cumprir na totalidade os
indicadores, outras houve que ultrapassaram as metas estabelecidas.
Ao nível das Unidades de Internamento, foi possível continuar a garantir um nível aceitável de resposta desta
intervenção especializada, quer nos PLA, quer no consumo de SPA’s ilícitas.
É de referir, contudo, que estas Unidades de Internamento se confrontaram, ao longo do ano, com
constrangimentos, sobretudo ao nível dos seus recursos humanos – enfermeiros e AO -, que obrigaram à redução do
número de camas disponíveis para internamento. Esta situação tem sido acompanhada pelo Conselho Diretivo da
ARSLVT, em permanente articulação com a Coordenação da DICAD, tentando colmatar as necessidades de
recrutamento destes profissionais, por forma a reforçar a capacidade de resposta das Unidades Locais de Intervenção.
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De sublinhar o profissionalismo e o empenhamento das equipas técnicas que permitem manter o funcionamento destas
unidades especializadas, assegurando a prestação de cuidados.
As taxas de ocupação das UIL, foram as seguintes: a Unidade de Alcoologia de Lisboa, para intervenção nos PLA,
com uma taxa de ocupação 85,4%; a Unidade de Desabituação Taipas, com uma taxa de ocupação de 86%; a
Comunidade Terapêutica do Restelo, onde se desenvolve um programa de reabilitação psicossocial, em regime
residencial de 12 meses, com uma taxa de ocupação de 79,21%.
Outro indicador significativo na área do Tratamento é o número de utentes ativos em Programa farmacológico com
cloridrato de metadona: utentes 6.317.
Tendo em vista continuar a reforçar a capacidade de resposta às patologias associadas aos CAD, respondendo de
uma forma integrada e mais abrangente aos cuidados de saúde a prestar à população toxicodependente, cada vez mais
marcada por múltiplas vulnerabilidades psicossociais e apresentando quadros de maior comorbilidade física e
psiquiátrica foi mantido, em 2018, o trabalho em rede com outras entidades públicas e privadas, nas áreas do
Tratamento e da RRMD.
Assim, neste contexto, deu-se continuidade:
 À realização dos rastreios das doenças infeciosas, à referenciação e acesso dos utentes aos serviços de especialidade
que lidam com estas doenças, desenvolvendo-se uma articulação regular com os Hospitais – serviços de infeciologia,
pneumologia, obstetrícia –, com os Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP), entre outros.
Neste âmbito do rastreio, referenciação e tratamento do VIH e Hepatites víricas, merece destaque em 2018, a
assinatura de protocolos com autarquias e outras entidades estatais e da sociedade civil, assumindo o compromisso de
participação de algumas ETET da DICAD no Projeto Fast Track Cities. Está, inclusivamente, em curso, uma dinâmica de
trabalho conjunto com outros parceiros locais, no sentido de virem a ser assinados mais protocolos neste âmbito, no
decorrer do ano de 2019;
 Às articulações com outras Unidades de Saúde, nomeadamente, Hospitais, Maternidades, Centros de Saúde,
Hospitais Psiquiátricos, Centro de Diagnóstico Pulmonar, Serviços de Saúde dos Serviços Prisionais;
 Ao acompanhamento/ monitorização técnica pela DICAD, de projetos/programas na área do Tratamento,
financiados pelo Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e implementados
por entidades externas, designadamente, os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes (NAT) de Vila Franca de
Xira;
 Em ligação estreita com a área de RRMD: Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência da Cidade
de Lisboa; Programa de Substituição Opiácea do Centro de Abrigo do Beato; duas Equipas de Rua; Centro de
Acolhimento de Alcântara (a intervenção destas estruturas é desenvolvida neste relatório na parte da área da RRMD);


Ainda no ano de 2018, deu-se continuidade ao internamento em Comunidades Terapêuticas convencionadas,
através da Emissão e Reemissão de Termos de Responsabilidade, num total de 1. 190, o que permitiu continuar a
garantir, através de Comunidades Terapêuticas convencionadas no quadro do Despacho 16938/2013, a capacidade
de respostas de tratamento no âmbito dos CAD.

ARSLVT - 2019

Página 48

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
As equipas da DICAD deram, ainda em 2018, continuidade à formação contínua dos seus profissionais na área do
tratamento, visando atualizar conhecimentos técnico-científicos e aprofundar a reflexão sobre a prática clínica, por
forma a garantir a qualidade da intervenção.
Assim, foram desenvolvidas atividades diversas tais como: promoção de várias ações de formação especializadas;
reuniões clínicas de periodicidade mensal e reuniões de equipa, realizadas semanalmente; sessões de supervisão;
articulação, através de múltiplas reuniões e contactos com outros parceiros da comunidade que intervêm, direta ou
indiretamente, na área da saúde e na área social; promoção e/ou colaboração em várias ações de formação, na área dos
CAD, dirigidas a outros profissionais de saúde da ARSLVT.
Foi dado também seguimento ao acolhimento de Estágios, permitindo a médicos internos, sobretudo da área da
Psiquiatria e da Medicina Geral e Familiar, bem como a enfermeiros e outros profissionais de saúde, contactar com o
modelo de intervenção integrada na área dos CAD, reforçando dessa forma as suas competências técnico-científicas
neste domínio.
Deu-se seguimento à implementação da Rede de Referenciação/Articulação (RRA), no âmbito dos
Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), através da realização de reuniões da DICAD (Equipa de Coordenação
e CRI do Ribatejo) com responsáveis do ACES da Lezíria e com a realização de ações de formação na área dos CAD,
dirigidas a profissionais de saúde deste ACES, visando o alargamento das Unidades de Saúde deste ACES que integram a
RRA – CAD.
Outra vertente desta experiência piloto, tem a ver com a melhoria dos processos de referenciação entre as Equipas
da DICAD e os Cuidados de Saúde Primários, através da utilização de uma ficha de referenciação específica. Espera-se
que, no futuro, existam os esperados desenvolvimentos da interoperabilidade entre os sistemas informáticos dos ACES,
e o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), utilizado nas ETET da DICAD.
Em conclusão, importa dizer que foi possível assegurar a prestação de cuidados aos utentes, mantendo os níveis de
qualidade da resposta, mas o desafio para 2019 é continuar a pugnar por resolver os fortes constrangimentos, ao nível
dos recursos humanos, designadamente de médicos, enfermeiros e Assistentes Operacionais, por ultrapassar as
dificuldades ao nível das Instalações e Equipamentos (melhorarias/reparações no edificado, no parque informático), a
fim de garantir a sustentabilidade das respostas em saúde dadas, sempre em articulação com outras estruturas públicas
e privadas que intervêm, direta ou indiretamente, nesta problemática. Para tal, a DICAD conta com o profissionalismo
dos técnicos das UIL, com o empenhamento da sua equipa de coordenação, com o apoio direto do CD e com a
articulação com os vários Departamentos da ARSLVT.
- Reinserção
A Reinserção constitui uma área fundamental no âmbito da intervenção em CAD, por abordar as diferentes
problemáticas que condicionam a integração social e profissional dos cidadãos. É um processo contínuo e dinâmico, que
tem início no primeiro momento em que o cidadão procura ou é abordado pelos serviços com intervenção nos CAD.
Esta intervenção é transversal e atua nas diferentes áreas da vida do cidadão, com o objectivo de interromper os ciclos
de pobreza e fomentar a inclusão social. Assim sendo, apenas uma visão social integrada e concertada facilitará
sinergias promotoras quer do aumento das capacidades dos cidadãos e das entidades parceiras, quer do fortalecimento
dos processos de inclusão.
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As equipas de reinserção dinamizam uma significativa diversidade de iniciativas que contribuem para a inserção
social, através da realização de grupos de procura ativa de emprego, de atividades ocupacionais, da prevenção da
recaída, da monitorização de projetos na área da reinserção, entre outras. Alguns elementos das equipas de reinserção,
maioritariamente constituídas por assistentes sociais, dão apoio a outras áreas de intervenção da DICAD.
Ao longo do ano de 2018, foram abrangidos 4336 utentes, o que representa 30% dos utentes ativos nas UIL. Deste
total, recolhemos informação sociodemográfica para 98,7% dos utentes (4279), sendo possível sistematizar a seguinte
caracterização:
 A maioria dos utentes é do género masculino (78,4%), sendo 21,6% do género feminino;
 65% tem entre 35 e 54 anos, seguindo-se os utentes entre os 55 e os 64 anos que representam 17,4%;, em termos de
género, as percentagens nos referidos escalões são similares;
 A maioria (45,4%) destes utentes tem como estado civil “solteiro”, seguindo-se os utentes na situação de
casado/junto (26,2%) e de divorciado/separado (19,8%). Quando cruzamos com o género, o género masculino
apresenta maior percentagem na situação de solteiro (48,6% para 34% no género feminino); por outro lado, o género
feminino tem maior percentagem na situação de casada (32% para 24,6% no género masculino). De referir ainda que
1,4% é viúvo, sendo esta percentagem superior no género feminino (3,6% para 0,8% no género masculino);
 No que diz respeito às habilitações literárias, a maior percentagem tem o 2.º e 3.º ciclo de ensino. De destacar, ainda,
que 18,7% dos utentes têm apenas o 1.º ciclo e 3,4% não tem escolaridade. Relativamente ao 2º e 3º ciclo de ensino, a
percentagem é maior para o género masculino (20,3%) do que para o feminino (13,1%). Para o 1º ciclo a situação
inverte-se, ou seja 3,6% para o género feminino e 2,7% para o género masculino. 6,8% dos utentes tem frequência
universitária e/ou grau universitário, e o género feminino destaca-se face ao masculino (11,5% para 5,5% do
masculino).
 A situação profissional é uma das áreas mais trabalhadas na intervenção social em CAD. Neste ponto, destacamos
que a maior percentagem é de utentes que estão desocupados profissionalmente (41%), sendo que 28,1% estão
desocupados há um ano ou mais, e 12,9% há menos de 1 ano; seguido de 26,2% de utentes que estão empregados
(18,8% trabalho regular/estável e 7,4% trabalho ocasional). Salienta-se ainda que 14,9% dos utentes estão reformados
e que 2,9% são estudantes;
No que diz respeito ao género, na situação profissional não se verificam grandes diferenças. Destacamos que, em
relação aos utentes que trabalham, o género masculino tem maior percentagem (27,5% para 21,5% no género
feminino). Em relação aos utentes estudantes, a percentagem é superior no género feminino (3,5% para 2,8% no
género masculino);
 As substâncias principais de consumo são o álcool (32,2%) e a heroína (27,9%), seguidos de 8% de cannabis. Neste
ponto, não se verificam grandes diferenças de género, salientando-se que a maior diferença se situa com consumo de
MDMA (0,6%), percentagem superior no género feminino (2,2% para 0,1% no género masculino);
 Destacamos, ainda, o facto de terem sido atendidos pelo serviço social 485 pessoas em situação de sem-abrigo.
Destes, 185 encontravam-se a viver na rua, 83 em Centro de Abrigo e 78 em Hotéis, pensões ou similares. 56,2% destas
pessoas em situação de sem-abrigo tinham consumos de substâncias psicoativas e 42,7% com problemas ligados ao
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álcool. Este grupo alvo, em termos de intervenção social, implica uma maior articulação e mobilização das diferentes
entidades da rede de recursos sociais, incluindo a participação nos vários grupos de planeamento da intervenção com
os sem-abrigo (NPISA). Ainda durante o ano de 2018 foram assinados na região dois protocolos no âmbito dos Núcleos
de Apoio à Pessoa em situação de sem abrigo.
A atividade técnica na área da reinserção engloba eventos assistenciais e não assistenciais:
 Os eventos assistenciais implicam uma intervenção de diagnóstico, acompanhamento e mediação social face a um
utente específico. Realizaram-se um total de 21.030 eventos, destacando-se os eventos presenciais de “consulta
social” (8.309 eventos), Ato Social Não Presencial (3.771), “Consulta Não Presencial (1.432)“, “consulta de gestão de
cuidados de saúde” (1.463 eventos), Atendimento a familiar/acompanhante” (1.345 eventos). De referir a intervenção
em grupo (grupos de acolhimento terapêutico, de grávidas e de prevenção da recaída), que têm vindo a desenvolver-se
com maior dinâmica, contando com 592 eventos durante o ano de 2018;
 Os eventos não assistenciais representam todas as atividades em que não há envolvimento direto do utente.
Destaca-se a organização do processo individual do utente, o acompanhamento processual telefónico e a
representação/articulação interinstitucional.
A intervenção social tem o seu início no diagnóstico social, que permite avaliar as necessidades dos utentes por
áreas de intervenção.
De acordo com os dados do SIM, 1.706 utentes têm a ficha de acompanhamento e avaliação social informatizadas,
sendo que esta permite caracterizar as áreas de intervenção e as necessidades dos cidadãos.
No ano de 2018 foram identificadas 3.164 necessidades junto de 1.505 utentes diferentes, em média 2,1
necessidades por utente. Salientamos as áreas de intervenção da Saúde (34,3% - 1.087), da Proteção Social (25,3% 802), e da Cidadania/Justiça (8,3% - 259). Destes 1.505 utentes, 19,6% (296) são do género feminino e 80,3% (1209)
são do género masculino. Relativamente às diferenças de género (em termos relativos) poderemos dizer que as duas
principais necessidades – Saúde e Proteção Social – são as mais importantes para ambos os géneros, sendo que a
Proteção Social tem um peso superior no género feminino (31,8% para 27,8% no género masculino) e a Saúde tem um
peso superior no género masculino (28,3% para 27,8% no género feminino).
O género masculino apresenta mais necessidades relacionadas com a área da Cidadania/Justiça (13,1% para 8%
no género feminino) e de Emprego (10,9 para 8,4 no género feminino). As necessidades relacionadas com área da
Família são superiores no género feminino (9,7% para 5,4% no género masculino).
A resolução das necessidades diagnosticadas pode envolver a articulação e o encaminhamento para estruturas de
suporte, o que implica a corresponsabilização do técnico da UIL, das estruturas da comunidade e do utente, intervindose assim aos níveis micro, meso e macro.
A intervenção social envolve um trabalho integrado com as diferentes estruturas da saúde e instituições da
comunidade que facilitem a utilização dos seus recursos e permitam a concretização de diferentes ações, nas rotinas,
nas competências pessoais e sociais e nas redes sociais. Estas estruturas de suporte atuam nas diferentes áreas de
intervenção, implicando não só a resolução de situações concretas dos utentes, como a participação em diferentes
grupos de trabalho locais, com o objetivo de desenvolver estratégias e redes de parceria locais, potenciando e
conhecendo o território onde se está a intervir. Podem-se destacar estruturas como o Instituto de Solidariedade e
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Segurança Social, e a participação nos Núcleos Locais de Inserção, a Santa Casa da Misericórdia, as Redes Sociais
(participação no CLAS e nas CSF), as Redes da Violência Doméstica, Hospitais, ACES, Câmaras Municipais, Centros
Sociais e Paroquiais, Cantinas Sociais, Bancos Alimentares, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, I.E.F.P., Centros de
Formação, Gabinetes de Inserção Profissional, D.G.R.S.P., Comunidades Terapêuticas, Unidade de Medicina Dentária de
Lisboa, Centros de Acolhimento, de Abrigo, I.P.S.S., O.N.G., entre outras.
No âmbito do Protocolo de Articulação entre o ISS.IP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como
objetivo garantir o atendimento/acompanhamento dos utentes em situação de desfavorecimento socioeconómico de
forma articulada e integrada, foram elaboradas 305 fichas de ligação, rentabilizando assim os recursos existentes.
A par do atendimento social dos utentes e do seu processo de reinserção social, foram desenvolvidas outras
atividades que, não estando diretamente ligadas ao atendimento, permitem desenvolver estratégias de trabalho para
aplicação no terreno, nomeadamente a participação noutros projetos, ligados às restantes áreas de intervenção, como
por exemplo a formação aos médicos de medicina geral e familiar, a organização, acompanhamento e o apoio a visitas
de delegações estrangeiras, bem como nos projetos de Adição.sem e Taxa Zero, no âmbito do Protocolo com a Direção
Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais e os Serviços do Ministério Público do Tribunal de Pequena
Criminalidade de Lisboa, entre outros.
Durante o ano de 2018, e com objetivo de aprofundar o Modelo de Intervenção em Reinserção no âmbito dos CAD,
manteve-se o grupo de trabalho constituído pelas 5 Administrações Regionais de Saúde (ARS), pelo Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD) e pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra.
Para o ano de 2019, prevê-se um reforço dos objetivos alcançados, no sentido de melhorar o desempenho das
atividades na área da reinserção e a sua monitorização, promovendo um trabalho de maior proximidade entre todos os
intervenientes.

- Prevenção4
A intervenção preventiva no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências continua a procurar pautarse por princípios baseados na evidência científica, preconizando intervenções multicomponentes, estruturadas e de
continuidade.
Ao longo de 2018, continuámos a capacitar as nossas equipas técnicas de prevenção, realizando não só formação
interna, como também dinamizando articulação externa, envolvendo técnicos das equipas de prevenção das diferentes
UIL, nas seguintes ações de formação:
 Organização da ação de formação para as Equipas de Prevenção “Internet Segura – utilização responsável da
Internet". Esta ação foi realizada, em julho de 2018 (06 horas), para 25 técnicos.
 Ações organizadas pela Equipa de Coordenação da DICAD no âmbito da capacitação para a informatização das
atividades de prevenção - “Prevensis – base de dados da Prevenção” - 8 ações formativas entre 02h00 a 4h00 horas
cada – tendo envolvido 16 técnicos diferentes; 2 reuniões de trabalho com autor da Base de dados Dr. Pedro Catita

4

Esta síntese não sistematiza na totalidade o trabalho realizado pela área da prevenção, pelo que para mais pormenor acerca do
trabalho desenvolvido vide Relatório de Atividades Interno da DICAD – 2017.
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Em termos regionais, interviemos junto e/ou em articulação num total de 182 instituições diferentes, de diferentes
contextos, maioritariamente o contexto escolar. Realizámos 95 projetos de intervenção, que envolveram 127 entidades
alvo de intervenção em cooperação com outras 55 entidades. Das 127 entidades alvo, em 79 (62,2%) as intervenções
foram multicomponentes, estruturadas e de continuidade.
As componentes desenvolvidas foram:
o

Componente da área reguladora (nível ambiental): nesta componente desenvolvemos 4 tipos de projetos:
o

Projetos em meio laboral – que envolvem uma intervenção que visa regulamentar a forma de atuação das
entidades empregadoras face aos CAD, bem como capacitar chefias e trabalhadores para lidar com a
problemática – em 2018 interviemos junto de 5 entidades alvo (Câmara Municipal Palmela, Câmara
Municipal do Seixal, Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal de Coruche, Câmara Municipal
Sardoal), 3 delas integradas no projeto Euridice em parceria com SICAD e CGTP Intersindical e as restantes
2 em articulação com SICAD. Esta intervenção implica formação juntos dos responsáveis e trabalhadores,
bem como na definição de circuito de referenciação de trabalhadores com consumo de substâncias
psicoativas para as equipas de tratamento da DICAD.

o

Projeto Venda Responsável de Álcool e Tabaco junto dos comerciantes do concelho de Sintra, em parceria
com C.M. Sintra, Associação Empresarial de Sintra e GNR /PSP Programas de policiamento de proximidade
de Sintra, que visa sensibilizar e formar os comerciantes que têm os seus estabelecimentos junto de escolas
do 3º ciclo e secundárias, para desenvolverem estratégias que garantam o cumprimento das leis de
proibição de venda de álcool e tabaco a menores de 18 anos. Em 2018, foi realizada uma ação de formação
para a equipa Técnica do projeto pela ACIBEV sob o tema “Serviço responsável de Álcool”, bem como ações
de sensibilização de rua junto de estabelecimentos comerciais. Este projeto está integrado no Fórum
Nacional de Álcool e Saúde.

o

Projeto Venda Responsável de Álcool no Rock in Rio, envolveu 31 técnicos das Equipas de Prevenção da
DICAD, foi desenvolvido de forma integrada com área de Redução de riscos e Minimização de Danos da
DICAD (dinamização do stand da DICAD, com espaço para realizar Teste de Álcool e abordagem face a
outras SPA). Esta intervenção da Venda Responsável de Álcool teve dois objetivos, por um lado evitar a
venda de álcool a menores e por outro sensibilizar para a não disponibilização de álcool a menores junto
de quem vem comprar. A metodologia neste Festival de 2018, teve uma intervenção complementar a duas
atividades:


Projeto 18+ da responsabilidade da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas
(ANEBE) – envolveu a Produção de fitas de pulso 18+ - mensagem “beba com cabeça” - Em
parceria com a DICAD, a formação a voluntários que estiveram no recinto a distribuir as pulseiras
aos jovens que têm 18 anos ou mais;



Abordagem nos Bares e restauração presente no recinto – neste âmbito nos 4 dias de festival
foram realizadas 281 abordagens junto dos bares, abrangendo 717 empregados de
bar/restauração, entregues 17 Dísticos da Lei do álcool atualizados e obrigatórios; 812 crachás
entregues aos empregados de bares, para colocar ao peito, com mensagens “EU NÃO VENDO
ÁLCOOL A MENORES DE 18 – OBRIGADO”.
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Para além disso – no Stand da DICAD – colocada mensagem dirigida a população em geral “álcool
só para maiores de 18”.

o

Projeto – “Linhas Orientadoras para lidar com CAD em meio escolar (escolas e centros de formação
profissional) e/ou em meio de instituições tutelares (exemplo: lares de acolhimentos, centros educativos).
Em 2018, envolvemos 31 instituições (escolas, centros de formação profissional, centros/lares de
acolhimento, etc.) – esta metodologia implica um trabalho integrado com as Equipas de Saúde escolar dos
ACES, bem como com os Agentes da Escola Segura. Envolve adaptação de guião de linhas orientadoras,
formação aos técnicos e reuniões de discussão de casos.

o

A componente informativa:
o

Foi realizado um total de 88 ações de sensibilização, que abrangeu 1.853 elementos da população alvo,
distribuídas da seguinte forma:


1.504 Alunos/Estudantes (dos 10 aos 14 anos – 118 alunos, 868 dos 15-19 anos; alunos do 2.º
ciclo de ensino ao secundário, 518 alunos de Escolas /Centros de formação profissional;



105 Jovens dos 20-24 anos, integrados num regimento militar a prestar serviço;



91 Pais/figuras parentais;



52 Participantes de uma festa “Tarde do Fogareiro”;



40 Professores e/ou outros técnicos da área da educação;



34 Outros profissionais da área da saúde e social de contexto comunitário e/ou escolar, tutelar,
entre outros;

o



11 Estabelecimentos comerciais;



8 Jovens de Lar de Acolhimento;



8 Agentes de Forças de Segurança, maioritariamente do Programa “Escola Segura”.

Foram realizadas 52 sessões de formação, integradas em 31 ações de formação no âmbito da
implementação do guião de procedimentos para lidar com CAD em meio escolar (17 ações) e/ou de
componente informativa (com carga horária que variou entre 2 horas e 14 horas), junto de 47 entidades,
com 603 formandos presentes nas sessões, que incluíram professores, e/ou outros Técnicos de
Educação, Técnicos de Saúde, trabalhadores no âmbito de intervenção em meio laboral, de contexto
camarário, assistentes operacionais (de infantários, ATL, Escola de 2.º e 3.º ciclo, Escola Secundária),
Técnicos de CPCJ e de contexto comunitário associado, estudantes do ensino superior Voluntários da
Intervenção na Semana Académica (Ribatejo e Setúbal), Técnicos de Centros Educativos da DGRSP, agentes
do Programa “Escola segura” e Pais/figuras parentais

o

Nesta componente, foram ainda realizados projetos estruturados de componente informativa, aplicados
por técnicos com formação e/ou com os técnicos da equipa de prevenção. Neste âmbito, destacamos:


O projeto “Quem Quer Comandar, realizado em parceria entre o CRI Lisboa Ocidental e as Equipas
de Saúde Escolar de Sintra e Amadora. Em 2018, abrangeu um total de 1.602 alunos de 15 escolas.
Envolveu avaliação pré e pós intervenção.



O projeto “Atividade Tasca da Saúde”, envolve a aplicação de uma atividade interativa que tem a
duração de 3 horas, e implica refletir sobre os efeitos do consumo do álcool e suas consequências,
através da elaboração de cocktails sem álcool. Em 2018 foram realizadas duas sessões de
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sensibilização, de 3 horas cada, envolvendo um total de 180 participantes, 170 elementos da
população alvo.


Projeto Álcool+SPA desenvolvido em 2 anos letivos junto de 7.º e 8.º ano (4 sessões de 90 minutos
cada por grupo alvo). Em 2018, foi aplicado o 2.º ano de aplicação, junto de 8.º anos, de 4 escolas,
24 turmas e 504 alunos.

o

A componente de desenvolvimento de competências pessoais e sociais onde se incluiu a formação para
desenvolvimento de programas específicos, ao nível da prevenção universal, seletiva e indicada, que envolvem
formação dos aplicadores, monitorização, supervisão e avaliação de resultados:
o No âmbito do Programa Eu e os Outros (formação dos aplicadores e a implementação implica o mínimo de 7
sessões/ 10h30 de aplicação de programa e cerca de 7 reuniões de monitorização/supervisão por grupo alvo):
 Ano letivo 2017/2018 – 4 entidades, 6 turmas/grupos alvo, nível seletivo, 8 aplicadores, total de 109
jogadores (65 alunos de 2.º ciclo; 9 jogadores de instituição tutelar; 14 de contexto comunitário (ATL) e
21 de Escola Profissional).
 No ano letivo de 2018/19 iniciou-se uma ação de formação não creditada no Programa “Eu e os Outros”
que envolveu 9 entidades, formação a 17 aplicadores. A aplicação do programa vai ter início em 2019.
o No âmbito do Programa Trilhos (programa estruturado que procura promover o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais no 3.º ciclo escolar, que implica formação de 24 horas aos aplicadores e a
implementação junto dos alunos de 24 sessões de 45' em 2 anos letivos consecutivos
 No ano letivo 2017/2018: realizadas duas ações de formação creditada para professores, estiveram
envolvidas 3 escolas, 26 aplicadores, abrangendo 19 turmas,412 alunos.
o No âmbito do programa CAPPYC – "Programa de Prevenção de Abuso de Cannabis para Jovens Consumidores "
(elaborado pela Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD-2014), dirigido a jovens dos 15 aos 18 anos,
aplica-se a nível seletivo e/ou indicado, e tem sido implementado a partir de formação dada a
técnicos/professores e/ou a aplicação por técnicos das Equipas de Prevenção. A implementação implica o mínimo
de 5 sessões de 50 minutos, e implica monitorização/supervisão junto dos aplicadores por parte das Equipas de
Prevenção. Foi implementado em 5 entidades (1 Centro Educativo, 3 Escolas Secundárias; 1 Centro Comunitário),
20 grupos/turmas, junto de um total de 400 adolescentes/jovens, aplicado por 7 técnicos (3 técnicos das Equipas
de Prevenção, 4 técnicos comunitários):
o

No âmbito do programa “Mais Família”, um programa de treino de competências parentais, este foi
implementado a dois níveis: individual e grupal. Em termos do acompanhamento individual, este
programa foi aplicado junto de duas famílias, com filhos adolescentes (5 sessões do programa a aplicar em
contexto individual). Na implementação grupal, este foi realizado em parceira com CPCJ e outras entidades
comunitárias, com a realização de 12 sessões, abrangendo um total de 8 pais/figuras parentais.

o

No

âmbito

de

outros

programas

de

desenvolvimento

de

competências,

foram,

ainda,

adaptados/aplicados pelas equipas de prevenção um programa integrado em Programas estruturados e
avaliados (com o mínimo de 8 sessões/10 horas de intervenção por grupo alvo, entre eles “Tás em Rede” e
outros adaptados pelas equipas).
o

Para além destes programas estruturados e mais intensivos, foram desenvolvidos programas de promoção
de competências de curta duração, também estes com avaliação (com mínimo de 4 horas e máximo de 10
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horas de aplicação por grupo alvo). Em 2018, envolvemos 2 entidades, 3 turmas, no total de 54 elementos
de população alvo.
o

No total, a componente de desenvolvimento de competências de vida em 2018, abrangeu 2.432 elementos
de população alvo.

Em 2018, na continuidade do “Projeto Integrado de Prevenção no âmbito dos Comportamentos Aditivos e
Dependências com Substâncias Psicoativas em Contexto Escolar (PIP-CAD)” (iniciado em 2014), definido em conjunto
entre o Departamento de Saúde Pública (DSP) – Saúde Escolar e a Divisão de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e Dependências (DICAD). Este projeto manteve os dois objetivos gerais:
1. Objetivo regional: Concertar as intervenções preventivas no âmbito dos comportamentos aditivos e
dependências (CAD) com substância psicoativa, em parceria com as escolas, de forma a rentabilizar os recursos
da área da saúde (DICAD e DSP-Saúde Escolar) e a diminuir o número de intervenções pontuais, não integradas
em projetos estruturados de prevenção.
2. Objetivo local: Reforçar a formação dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de serviço social
e psicólogos) das Equipas de Saúde Escolar dos ACES, no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e
dependências.
Neste âmbito, em 2018, articulou-se a intervenção em 33 projetos de intervenção preventiva que envolveram 56
escolas (76,7% das 73 escolas/centros de formação profissional e outras entidades intervencionados pelas Equipas de
Prevenção).

Atendimento a crianças/adolescentes/jovens e/ou suas famílias – intervenção integrada na área da prevenção
indicada, tratamento e reinserção
Para além desta intervenção, as equipas da DICAD dinamizam espaços de atendimento/consulta de adolescentes
internamente (nas Equipas de Tratamento), e externamente (em parceria com outras entidades da saúde e da área da
juventude). Em 2018, dinamizaram 16 espaços descentralizados das Equipas de Tratamento, dos quais 4 são espaços
protocolados no âmbito do Programa CUIDA-TE, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Em 2018,
foram atendidos, pelo menos uma vez, nestas consultas (internas e externas) 826 crianças/adolescentes/jovens, até 24
anos (51 crianças/adolescentes com menos de 14 anos; 399 jovens entre 15 e 19 anos; 376 jovens entre 20 e 24 anos).
Junto desta população de 826 crianças/adolescentes/jovens, foram realizados 6.098 eventos assistenciais. O tipo de
eventos mais associado a esta área de intervenção, inclui consulta de psicologia, acolhimento, atendimento familiar,
bem como a intervenção de outras áreas especializadas como Serviço Social, Pedopsiquiatria e Medicina Geral e
Familiar, entre outras. A intervenção é realizada através de diferentes técnicas terapêuticas, designadamente
psicoterapia, terapia familiar, intervenção cognitivo-comportamental, treino de competências pessoais e sociais, treino
de competências parentais, entre outras. A maior % destes utentes refere-se à referenciação por parte de
família/amigos (19,8%), da Justiça (14,4%), da CPCJ (13,4%), instituições de saúde (10,1%) e CDT (6,2%). O tipo de
inscrição principal mais comum nas nossas equipas são as tipologias: de criança e jovem em risco (443
crianças/jovens); consumo de outras substâncias psicoativas (318 crianças/jovens), na sua maioria cannabis;
problemas ligados ao álcool (34 crianças/jovens). De referir ainda, que em 2018 tivemos inscrições devido ao jogo (4
crianças/jovens), consulta de cessação tabágica (3 crianças/jovens) e outra patologia aditiva (3 crianças/jovens).
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Áreas Transversais e Outras Atividades (Informação/Investigação/ Formação)
A equipa de coordenação da DICAD desenvolveu também diversas atividades, nas denominadas Áreas
Transversais e outras que lhe foram sendo requeridas, e que aqui se enumeram de forma sintética: elaboração de
contributos para a elaboração de diversos documentos estratégicos e de gestão: Plano de Atividades da ARSLVT, IP
2017, “Relatório de Atividades da ARSLVT, IP 2016”, “Relatório Anual 2016: a Situação do País em Matéria de Drogas e
Toxicodependências” em conformidade com o Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências 2013-2016” (SICAD).
No que se refere à atividade formativa, foram dinamizadas na área dos CAD 30 ações de formação, abrangendo um
total de 201 formandos, e as quais contaram, sobretudo, com Formadores Internos (i.e., Profissionais das Equipas da
DICAD: quer da Equipa de coordenação regional, quer das Unidades de Intervenção Local) mas também com alguns
Formadores Externos.
As Unidades de Intervenção Local da DICAD realizaram também diversas iniciativas de cariz formativo breve (para
além das atividades já atrás descritas neste documento, na área de intervenção da Prevenção), tendo acolhido cerca de
114 do total de 119 estágios pedidos (5 estágios cancelados por vontade dos estagiários), em diversas áreas (onde se
incluem: estágios curriculares de Enfermagem, de Psicologia, de Fisioterapia e ainda de Educação Social e Comunitária;
estágios realizados no âmbito do Internato Médico de Psiquiatria, Pedopsiquiatria e Medicina Geral e Familiar).
De mencionar, também, a significativa dinâmica dos profissionais da DICAD na participação em encontros/
conferências, havendo registo de 49 comunicações/ posters/ mediação de Mesas/ dinamização de eventos. Ao longo de
2017, foi ainda dinamizado o acolhimento de 17 visitas de diversas delegações de outros países, mas também de
Portugal; a facilitação desta atividade visa o conhecimento dos serviços e do trabalho desenvolvido pela DICAD (equipa
de coordenação regional e UIL), divulgando projetos e boas práticas em matéria de CAD nacionais junto de outros
países e organizações internacionais.
No âmbito da parceria com o SICAD e o Ministério da Defesa Nacional, a participação da DICAD no Dia da Defesa
Nacional (DDN), com o objetivo de divulgar recursos e sensibilizar os jovens de 18/19 anos para a temática dos
Comportamentos Aditivos e Dependências. Foram realizadas em 2018, 381 sessões, em 6 Centros de Divulgação
(Alfeite, Barreiro, Queluz e Santa Margarida, Sintra e Lisboa), em 127 dias (40,7% de taxa de cobertura do DDN),
abrangendo cerca de 15.663 jovens, por 30 técnicos de várias áreas funcionais das UIL da DICAD (psicólogos,
assistentes sociais, enfermeiros, técnicos psicossociais, entre outros), tendo ainda sido elaborado um relatório de
âmbito Nacional em parceria com o SICAD e as restantes.
Registamos também, no âmbito da parceria com a DGRSP e o Tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa, que
envolve uma intervenção integrada por parte da DICAD, com as várias áreas de intervenção (Prevenção, Reinserção,
Tratamento e Redução de Danos), em apoio à implementação das injunções da Taxa.Zero e a Adição.sem, previstas na
Diretiva 1/2014, de 15 de janeiro, da Procuradoria-Geral da República.
No âmbito da Taxa.zero, que é uma atividade estruturada destinada a arguidos primários indiciados pela prática do
crime de condução de veículo em estado de embriaguez, a DICAD, com o envolvimento de 5 técnicos (3 da unidade de
alcoologia e 2 da equipa de coordenação), aplica as seguintes componentes:
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Sessão de grupo de sensibilização “Álcool e Comportamento Rodoviário" – execução conjunta entre DGRSP e
ARSLVT/DICAD – em 2018, realizamos 7 sessões, com a presença de 57 arguidos;



Entrevista final de avaliação de saúde, pela ARSLVT/DICAD, que permite realizar uma avaliação de risco face ao
álcool, partindo da aplicação do AUDIT – em 2018, realizamos 165 entrevistas individuais.
No âmbito da Adição.sem, que é uma atividade estruturada destinada a arguidos indiciados pela prática do crime

de posse de substância estupefaciente ou psicotrópica para consumo que excede a quantidade necessária para o
consumo médio individual durante o período de 10 dias, a DICAD, com o envolvimento de 11 técnicos (9 técnicos de
diferentes UIL/CRI e 2 da equipa de coordenação), aplica a seguinte componente:


Entrevista/sessão individual de avaliação de saúde, pela ARSLVT/DICAD, nas instalações do MP-TPCL , visa avaliar
o risco face aos comportamentos aditivos e dependências (partindo do instrumento ASSIST) e a necessidade de
encaminhamento para consultas especializadas neste âmbito – em 2018, realizamos 182 entrevistas individuais.

Redução de Riscos e Minimização de Danos
A Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) procura uma intervenção iminentemente pragmática onde
se privilegia o trabalho de proximidade na ótica da redução dos riscos e danos associados ao consumo de substâncias
psicoativas. Quando o consumo se apresenta como incontornável é necessário manter as respostas aos utilizadores de
substâncias, prescindindo da abstinência como objetivo imediato, promovendo assim os direitos das pessoas que usam
substâncias lícitas e ilícitas. Trata-se, pois, da utilização de um conjunto de estratégias, que procuram “alcançar”, em
alguns casos, consumidores de substâncias psicoativas que de outra forma não seriam tocados por qualquer estrutura
formal muitos deles em situação de rutura social, que se traduz na ausência de qualquer vínculo familiar ou outro.
A Equipa de Coordenação da DICAD e as equipas de redução de riscos nas UIL asseguram, nos seus territórios, a
resposta junto de populações marginais, mas também em contextos recreativos onde o consumo se impõe como
realidade.
Dos 9 indicadores da DICAD superados em 2018, 4 são da área de RRMD; destes, três estabeleceram em 2018
novos “valores críticos”, neste caso entendidos como o melhor resultado em termos históricos para o indicador em
causa.
Em 2018 continuamos a destacar o acompanhamento de 8 projetos desenvolvidos na área da RRMD em parceria
com entidades promotoras selecionadas no âmbito de processos de candidatura a financiamento público (PORI): o
Centro de Acolhimento de Alcântara, em Lisboa, com capacidade para internamento de 50 indivíduos sem
enquadramento socio familiar, e pelo qual passaram cerca de 310 indivíduos; o PSOBLE (Programa de Substituição
Opiácea de Baixo Limiar de Exigência) no concelho de Lisboa com cerca de 2.200 utentes acompanhados em Unidades
Móveis; o PSOBLE, em instalações fixas, do Centro de Abrigo para Sem Abrigo, no Beato, em Lisboa, que integra cerca de
130 indivíduos; o acompanhamento e monitorização da intervenção de quatro equipas de rua: duas equipas em Lisboa
abrangendo, aproximadamente, 1.100 indivíduos no total; uma equipa em Setúbal que acompanha cerca de 200
indivíduos e uma equipa de rua em Peniche, com cerca de 310 indivíduos em acompanhamento, 50 dos quais
integrados em PSBLE. Ainda em Lisboa existe ainda uma equipa que garante a intervenção em contextos recreativos na
Cidade de Lisboa garantindo intervenções de proximidade que contactaram com cerca de 2.913 pessoas.
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Importa mencionar que o acompanhamento destes projetos implica reuniões de monitorização e
acompanhamento com os interlocutores das UIL e reuniões conjuntas com equipas de acompanhamento e todos os
projetos da região. Este ano, no âmbito do acompanhamento, realizaram-se um total de 47 reuniões, 28 visitas e
produziram-se 31 relatórios e sobre o desenvolvimento da intervenção.
A Equipa de Coordenação da DICAD manteve a integração na Comissão de Acompanhamento do Programa nacional
de Troca de Seringas e transitou a participação na Rede Social de Lisboa-Grupo das Dependências, para as UIL,
nomeadamente a Coordenação do CRI de Lisboa Oriental e UD Centro das Taipas.
O CRI de Santarém manteve as saídas com a equipa de rua, no âmbito de RRMD, com respostas de proximidade
junto de populações identificadas com consumos aditivos e dependências, com cerca de 1052 pessoas contactadas e
360 kits para consumo EV distribuídos. No âmbito da intervenção em contextos recreativos, o CRI de Santarém marcou
presença em diversos eventos da região, assim como em festas Trance que ocorreram na sua área de abrangência.
Em 2018 foi dada continuidade pelas equipas da DICAD às intervenções em contexto académico, mantendo a
mesma dinâmica de intervenção garantindo formação a voluntários (estudantes universitários) nas três semanas
académicas de maior relevo na região de Lisboa e Vale do Tejo. A intervenção na semana académica de Lisboa é
assegurada pela equipa de Coordenação da DICAD, UD – Centro das Taipas, CRI de Lisboa Oriental e CRI de Lisboa
Ocidental; a intervenção nas semanas académicas de Setúbal e Santarém são asseguradas pelas equipas locais da
DICAD. Também se mantiveram as presenças noutras intervenções em meio recreativo, tal como o Carnaval de Torres
Vedras, o Festival da Liberdade e o Rock in Rio. Garantimos também a participação em novos contextos recreativos, tal
como o Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Lisboa. Para este evento, assim como para o Rock in Rio, foi
mobilizada uma equipa regional composta por elementos das equipas de Redução de Riscos de todas as UIL da DICAD
(com exceção da CT do Restelo). No âmbito destas intervenções em contexto recreativo, as equipas da DICAD
abrangeram cerca de 26.700 pessoas e realizaram cerca de 2.350 testes de alcoolemia.
Ao nível da divulgação das estratégias de RRMD realizaram-se 7 comunicações em eventos nacionais e
internacionais, efetuados por alguns elementos desta equipa.
PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas
O Plano Operacional de Repostas Integradas (PORI) é uma medida estruturante de âmbito nacional ao nível da
intervenção integrada na área dos comportamentos aditivos e dependências. Procura potenciar as sinergias disponíveis
no território nacional, quer através do desenvolvimento e implementação de metodologias que permitam a realização
de diagnósticos que fundamentem a intervenção, quer através implementação de Programas de Respostas Integradas
(PRI). No âmbito do PORI (Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro): em 2018 foram desenvolvidos e acompanhados
doze projetos financiados neste âmbito, os quais fazem parte de seis PRI (8 na área da RRMD, 2 PRI na área da
Prevenção, 1 PRI na área da Reinserção, 1 PRI na área do Tratamento); contrariamente ao planeado, em 2018 não foi
possível terminar Diagnósticos de território, embora tenham sido realizados os trabalhos de um diagnóstico que foi
consolidado no primeiro trimestre de 2019. Foram também abertos, com publicação pelo SICAD, três processos de
candidatura a financiamento público, tendo a equipa de coordenação e algumas UIL participado nos trabalhos
previstos, designadamente na preparação dos Avisos de Abertura, elaboração de pareceres técnicos e participação, com
quatro elementos das UIL, nos trabalhos das Comissões de Seleção (elementos efetivos e elementos suplentes).
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Áreas Transversais e Outras Atividades (Informação/Investigação/ Formação)
A equipa de coordenação da DICAD desenvolveu também diversas atividades, nas denominadas Áreas
Transversais e outras que lhe foram sendo requeridas, e que aqui se enumeram de forma sintética: elaboração de
contributos para a elaboração de diversos documentos estratégicos e de gestão: Plano de Atividades da ARSLVT, IP
2018, “Relatório de Atividades da ARSLVT, IP 2017”, “Relatório Anual 2017: a Situação do País em Matéria de Drogas e
Toxicodependências” em conformidade com o Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências – Horizonte 2020” (SICAD); PPRCIC.
No que se refere à atividade formativa, quer as equipas das UIL, quer a equipa de coordenação regional,
dinamizaram inúmeras atividades formativas de diversa índole para profissionais da DICAD e/ ou da ARSLVT, para
todas as áreas de intervenção, abrangendo um total de 787 formandos.
As UIL acolheram cerca de 126 estágios, em diversas áreas formativas (ex.: estágios curriculares de Enfermagem,
de Psicologia, de Fisioterapia e ainda de Educação Social e Comunitária; bem como estágios realizados no âmbito do
Internato Médico de Psiquiatria e de Medicina Geral e Familiar).
De mencionar, também, a continuada dinâmica dos profissionais na participação em encontros e conferências,
havendo registo de 47 comunicações/ mediação de Mesas/ dinamização de eventos.
Ao longo de 2018, foi ainda viabilizado o acolhimento de 23 visitas de diversas delegações de outros países e
também de Portugal; a facilitação desta atividade visa o conhecimento dos serviços e do trabalho desenvolvido pela
DICAD (equipa de coordenação regional e UIL), divulgando projetos e boas práticas nacionais em matéria de CAD, junto
de outros países e organizações internacionais.

UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL DE FARMÁCIA
Durante o ano de 2018, a Unidade Orgânica Flexível de Farmácia desenvolveu as seguintes atividades:

Circuito do medicamento
Armazenamento
 Readequação da área de frio e respetiva alarmística nos ACES, por forma a reduzir o desperdício associado aos
acidentes da rede de frio e cumprir o controlo de temperaturas exigido por lei e normas ISO 9001.
 Foi dada formação aos ACES sobre os procedimentos para atuação em caso de acidente da rede de frio relacionado
com a alarmística a implementar no armazenamento de vacinas.
 Foi realizado, em conjunto com o DSP e a Dra. Helena Gaspar, o levantamento dos equipamentos afetos à rede de
frio nos ACES (frigoríficos, sondas e alarmística existentes).
 Foi feita a seleção do fornecedor para a solução integrada de alarmística.
 Iniciou-se a implementação do projeto piloto em 4 ACES (tabela anexa), abrangendo 35 frigoríficos de 29 AA.
 Remodelação e beneficiação das instalações dos Serviços Farmacêuticos com vista à refrigeração adequada a
pessoas e aos medicamentos (no cumprimento da lei e normas ISO 9001 - em parceria com o DIE) e à otimização do
circuito interno de medicamentos (Kanban/ Kaizen).
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 Foram atualizadas as fichas Kanban e completamente implementado o seu circuito nos armazéns de
medicamentos não vacinais.
 Aguarda-se capacidade orçamental para a execução das obras de requalificação da refrigeração nos armazéns de
medicamentos.
 Realização do inventário anual e dos inventários parciais para os produtos de classe
A
 Implementação de Armazéns Avançados (AA) nas estruturas afetas ao DICAD
 Foram atribuídas as designações e criados informaticamente os Armazéns Avançados
 Foram realizadas ações de formação sobre a aplicação informática e regras de
logística aos colaboradores das ET do DICAD
 Foram reavaliados e inseridos informaticamente os níveis de stock por Armazém
Avançado do DICAD
 Foram realizados os inventários locais e inseridas as existências recolhidas na aplicação informática
 Em maio de 2018 deu-se inicio ao arranque definitivo dos AA do DICAD, na aplicação que gere o circuito do
medicamento e na prática diária das estruturas do DICAD (ET).

Aquisição
 Manteve-se o modelo de articulação UOFF - UAG-DGAG no referente ao processo de aquisição e distribuição de
medicamentos por forma a manter o stock de medicamentos no nível ótimo, com reuniões de
acompanhamento dos processos nas alturas mais críticas.
 Continuação da colaboração, com a UAG, nas negociações para Aquisição de medicamentos, com os
principais fornecedores e avaliação técnica das propostas apresentadas, como suporte ao processo de
decisão. Foram efetuados 259 pedidos de compra, de 6.791.317 unidades de medicamentos e outros
produtos farmacêuticos, num total de 27.558.840 € (IVA incluído).
 Em 2018 toda a bolsa de segurança prevista em NE teve de ser rececionada até 31 de dezembro, não sendo possível
a sua receção após esta data, exceto por impossibilidade expressa do fornecedor. A alteração deste procedimento face à
pratica anterior, no qual a bolsa de segurança ia sendo solicitada à medida das necessidades, durante, em regra, o
primeiro trimestre do ano seguinte, deveu-se à impossibilidade de recabimentação de NE em anos subsequentes.

Receção
Dados referentes a Receções de Mercadoria (RM) nos armazéns Far1 e Far2 da Unidade Orgânica Flexível de
Farmácia (UOFF) em 2018:
 2.040 RM (média 7 RM diárias), referentes a 222 produtos farmacêuticos, de 68 diferentes fornecedores
 7.108.551 unidades conferidas (28.209 unidades/dia)
 23.298.070€ rececionados
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Distribuição
Dados referentes à Distribuição de Medicamentos no armazém FAR1 da UOFF em 2018:
 Foram satisfeitos 144.794 pedidos de distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos às UF dos CSP,
rede do DICAD, CDP Ribeiro Sanches e hospitais da região (575 pedidos/ dia útil), correspondentes a:
 7.884.644 unidades (31.288 unidades/ dia útil)
 22.425.480€
 Em relação aos pedidos dos ACES, agruparam-se em:
 6.275 Pedidos Extraordinários (53%)
 5.655 Reposições de Stock (47%)
A elevada taxa de PE foi alvo de intervenção em 2018, dado implicar trabalho não planeado que interfere na
qualidade do serviço prestado. Os PE deverão ser excecionais e não a regra. Desse trabalho resultou uma redução de 13% nos PE e um aumento de 20% nos RS.
Com o objetivo de otimizar a distribuição atempada de medicamentos às UF dos ACES, prevenindo-se ruturas que
comprometam o cumprimento do plano terapêutico dos doentes da área de influência da ARSLVT, foram realizadas as
seguintes atividades:
 Em alturas chave do processo de utilização do medicamento, a UOFF partilhou informação com os Diretores
Executivos, Presidentes dos Conselhos Clínicos e responsáveis locais sobre existências por AA e ACES, (vacinação
sazonal contra a gripe, disponibilização limitada de determinados produtos, etc.)
 Reforçou-se junto dos ACES a existência de ferramentas na aplicação da Glintt que permitem uma gestão eficiente
de stocks
Projetos especiais: Circuito da distribuição de antituberculosos na ARSLVT
Como um dos Objetivos Operacionais específicos, foi inscrito no plano de atividades da UOFF para 2018 a
continuação da otimização do circuito da distribuição de antituberculosos na
ARSLVT. Este objetivo, identificado como prioritário, previa que se criasse ao
longo de 2018 as condições de base ao alargamento da distribuição personalizada
dos medicamentos antibacilares a todos os doentes com TB e micobaterioses
atípicas nos ACES piloto identificados. A distribuição personalizada de antiTB a
todos os doentes implica, necessariamente, a reorganização do sector de
reembalagem da UOF de Farmácia, tornando-o mais eficiente.
 Esta

reorganização

pressupõe

a

aquisição

de

recursos

logísticos,

nomeadamente de uma máquina de reembalar de fórmulas sólidas orais e de
caixas de medicação individual para 30 dias, para apoio à TOD. Ambos os
processos de aquisição tiveram lugar no final de 2018. Foi igualmente elaborado o Procedimento de Boas Práticas
para a Reembalagem e Etiquetagem de Medicamentos, indispensável a este projeto.
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Em relação à implementação da prescrição on-line para a tuberculose multirresistente a micobacterioses atípicas
no piloto CDP Ribeiro Sanches, a SPMS não tem disponível um módulo de prescrição “interna” para os CSP. Assim, será
necessário implementar um upgrade da aplicação da Glintt para que o módulo da prescrição esteja disponível. O
upgrade está previsto para o primeiro trimestre de 2019.

Segurança do doente
Utilização segura do medicamento ACES (Visitas/Vistorias AA)
Em 2018 realizaram-se mais de 800 auditorias internas/ visitas às salas de tratamento das unidades de saúde com
armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. O objetivo destas foi a verificação de conformidade
com a implementação de práticas seguras e a boa gestão no âmbito do medicamento, nomeadamente a aplicação do
procedimento “Armazenamento de medicamentos nas salas de tratamento”.
Na maioria das Unidades a percentagem de conformidades era superior aos restantes itens. Contudo verificamos
algumas UF com um número de Não Conformidades e/ou Parcialmente Conformes superior ao desejável. Em todas as
auditorias foi realizado um relatório onde foram dadas indicações para as correções que se impunham.

Sistemas de Informação/Atividades clínicas
Apoio à gestão
Otimização do sistema de informação de apoio à gestão sobre o circuito do medicamento (em parceria com o GSTI)
 Aguarda-se a execução do dashboard pelo GSIT
 Realizou-se o reporte mensal dos dados de consumos de medicamentos CHNM ao INFARMED;
 Iniciou-se o reporte trimestral dos dados de aquisições dos dispositivos médicos ao INFARMED;
 Realizou-se o reporte trimestral das existências de vacinas por AA da ARSLVT, à SPMS e DGS.

Comissões Técnicas
Colaboração com as seguintes Comissões Técnicas da ARSLVT:
 PPCIRA
 Grupo de Feridas
 Equipa Regional de Vacinação
 CFT

Formulário
Preparou-se a listagem de medicamentos a submeter à CFT referente à adenda
ao Formulário Regional de Medicamentos para os Cuidados Paliativos (em parceria
com a ERCP e CFT). A adenda final aguarda por parecer a emitir pelo Grupo de
Trabalho da CNFT e Coordenação Nacional dos Cuidados Paliativos.
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Iniciou-se a formação na área da farmacoterapia aplicada aos Cuidados Paliativos (curso ministrado pelo Hospital
da Luz).

Farmácia clinica
Iniciou-se o projeto para a colaboração com os CCS dos ACES na implementação de atividades que visem a
otimização da farmacoterapia em doentes de risco acrescido, no âmbito das estruturas em que os farmacêuticos estão
integrados nos ACES.
A UOFF da ARSLVT, em parceria com os Serviços Farmacêuticos da ARS Centro, realizou uma revisão da literatura
que culminou numa proposta de apresentação de modelos de integração dos serviços de um farmacêutico clínico na
equipa dos CSP, em colaboração direta com o médico MGF. Esta proposta teve o aval do Conselho Diretivo da ARSLVT,
que apadrinhou a etapa referida em seguida.
Em setembro de 2018, numa organização conjunta com a Ordem dos Farmacêuticos e o Secretário de Estado
Adjunto da Saúde, a UOFF da ARSLVT, com o apoio e participação do CD (Dr. Luís Pisco), realizou uma sessão de
esclarecimento para apresentação de dois modelos internacionais (Inglês e Espanhol) de colaboração clínica entre
farmacêuticos e médicos MGF. No final da apresentação, o SEAS lançou o desafio às ARS que se organizassem e
realizassem projetos piloto com vista a demonstrar a mais-valia da colaboração de médicos, farmacêuticos e
enfermeiros em equipas verdadeiramente multidisciplinares, na implementação de programas de gestão da
polimedicação no doente crónico complexo e frágil.
Dando resposta a este desafio, a Unidade Orgânica Flexível de Farmácia (UOFF) e a Equipa Regional de Apoio aos
Cuidados de Saúde Primários (ERA) da ARSLVT acordaram unir os seus esforços para a implementação de um
Programa de Gestão da Polimedicação no Doente Crónico Complexo e Frágil na ARSLVT a ocorrer no início de 2019.

Direção Geral da Saúde
Colaboração com a DGS no Plano Nacional de Saúde, nos seguintes Programas de Saúde Prioritários:
 Infeção VIH/Sida
Gestão e acompanhamento dos pedidos de Testes VIH das Unidades Funcionais à DGS.
 Tuberculose
Colaboração no Grupo de Trabalho da Tuberculose; área do circuito do medicamento
 Vacinação
Continuidade na consultoria na área do medicamento no âmbito da comissão técnica de
vacinação.

Turnos de Farmácias
Preparação e elaboração dos mapas de turnos de farmácias comunitárias 2 vezes no ano e sempre que há
alterações, com articulação direta com as associações profissionais do setor (ANF e AFP)
Preparação das visitas para verificação do cumprimento dos turnos, das credenciais para os elementos que as vão
realizar e elaboração do relatório final para INFARMED, Autarquias e Associações.
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Outras Atividades
Implementação e reorganização área de Farmacovigilância (em parceria com a CFT)
Reorganização de um Centro de Informação de Medicamentos (CIM) na UOFF
 Não foi possível dar inicio de forma sistemática a estas duas atividades em 2018, devido à ausência de duas
colegas farmacêuticas (2/8) na segunda metade do ano.
 Por se considerarem tarefas core dos Serviços Farmacêuticos, estas tarefas serão reagendadas para 2019.

Articulação com os ACES
 Efetivação do acompanhamento local das farmacêuticas aos ACES a que estão afetas. Mantêm-se as seguintes
presenças físicas a tempo integral de farmacêuticas:
 3ª feira ACES Amadora
 2ª, 4ª e 6ª ACES Almada-Seixal e Arrábida
 2ª e 6ª ACES Lezíria
 3ª e 5ª ACES Médio Tejo
 5ª feira ACES Estuário do Tejo (semanal) e 4ª feira ACES Lisboa Central (quinzenal)
 6ª feira ACES Cascais
 Primeira 5ªfeira de cada mês GLPPCIRA Oeste Sul
 Restantes ACES, sempre que adequado

 Atividades realizadas nos ACES:
 Recolha, tratamento, disponibilização e discussão dos dados sobre a evolução do consumo de medicamentos e
outros produtos farmacêuticos distribuídos pela UOFF, propondo-se a redução de custos devidos a desperdícios;
 Participação na elaboração de estudos estatísticos de consumos de medicamentos e outros produtos
farmacêuticos pelos ACES. Os antibióticos constituem uma das áreas farmacoterapêuticas sobre a qual se tem
realizado um acompanhamento especial;
 Prestação de informação sobre medicamentos e outros produtos farmacêuticos e emissão de pareceres
técnicos;
 Enquadramento da utilização de medicamentos do ACES na política de medicamentos inerente ao Formulário
aprovado para a ARSLVT e respetivo circuito de distribuição;
 Participação nas reuniões do Conselho Clínico, quando a temática esteve relacionada com o medicamento e
sempre que foi considerado oportuna esta colaboração;
 Participação no grupo de intervenção farmacêutica (GIF), nomeadamente na revisão dos níveis de reposição de
medicamentos, controlo de validades e inventários, realização de auditorias às condições de armazenamento e
existências nos armazéns de farmácia das UF, incluindo salas de vacinação (com especial enfoque na época de
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vacinação sazonal contra a gripe e aquando da ocorrência do surto de sarampo), e de formação sobre temáticas
relacionadas com o medicamento. Neste âmbito foram ainda elaborados, no ACES Amadora, procedimentos
internos afetos ao circuito do medicamento, nomeadamente, distribuição interna de estupefacientes e
psicotrópicos, organização do carro/mala de emergência e administração da terapêutica no domicilio (em fase
final de elaboração). Também no ACES Amadora, o GIF colabora no Projeto de Feridas Complexas;
 Recolha, tratamento, disponibilização e discussão dos dados sobre a evolução dos Acidentes de rede de frio do
ACES, propondo-se meios corretivos;
 Articulação/ participação no grupo/comissão da Qualidade e Segurança no âmbito da segurança do
medicamento, com implementação do procedimento sobre medicamentos LASA, implementação de práticas
seguras no âmbito dos medicamentos de alto risco, etc;
 Colaboração na implementação das Normas e Orientações da DGS e INFARMED e na elaboração de normas e
recomendações internas aos ACES relacionadas com o medicamento;
 Membros do grupo de trabalho de Qualificação da prescrição no âmbito das atividades de governação clinica e
de saúde, cujo objetivo é desenvolver trabalho na área da prescrição MFR e medicamentos (boas práticas de
prescrição na diabetes e antibioterapia);
 Participação no grupo de coordenação local PPCIRA de acordo com o definido no Despacho n.º 15423/2013,
que refere que este deve ter natureza multidisciplinar, incluindo obrigatoriamente na sua composição, médicos,
enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde ligados à área de intervenção. Neste âmbito, realizam várias
atividades, desde a monitorização do consumo de SABA e Sabão fisiológico para a higiene das mãos, até ao
acompanhamento à utilização de quinolonas e cefalosporinas;
 Acompanhamento das novas unidades funcionais e das que se encontram em processo de certificação e/ou
acreditação, na organização dos armazéns e salas de tratamento, da documentação, procedimentos e outros;
 Articulação com as Unidades de Saúde Pública - Participação nas reuniões das Equipas do Plano Local de Saúde
das áreas prioritárias no ACES Almada-Seixal: alimentação, obesidade e diabetes e doenças cérebrocardiovasculares.

Atividade cientifica
Formação Realizada
 Participação nas seguintes ações de formação:
 Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos antimicrobianos – Realização de ações de formação para
os elementos dos GCLPPCIRA dos ACES e Responsáveis do CI das UCCI. ARSLVT;
 “Infeção no Local Cirúrgico”, Realização de ações de formação para os GCLPPCIRA dos hospitais da ARSLVT, IP
– no âmbito do Programa Europeu de Vigilância Epidemiológica. Auditório de Sete Rios, 24 outubro 2018;
 Circuito do medicamento em Glintt – ACES Almada-Seixal;
 Feridas e material de penso – realizadas 3 formações para cerca de 210 enfermeiros dos vários ACES, Grupo de
Feridas da ARSLVT, 2018;
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 Vacinação - realizada semestralmente na ARSLVT para todos os ACES e Hospitais da ARSLVT;
 Inventário 2018 –formação dirigida aos key-users de todos os ACES da ARSLVT, dezembro 2018.

Formação Assistida
 Participação nas seguintes ações de formação:
 Princípios para Planeamento de Auditoria, GAI, ARSLVT, 23 e 24 janeiro 2018;
 Encontro Nacional dos Serviços Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde Primários “Qualidade e Segurança para
o Doente”. Marvão, 29 janeiro 2018;
 Uso responsável das benzodiazepinas. Formação organizada pela CFT ARSLVT nos diferentes ACES da ARSLVT;
 Encontro "Equidade no acesso à saúde: o certo e o seu contrário". 6 e 7 junho 2018, Auditório Fórum Municipal
Romeu Correia- Almada;
 Simpósio de Noções de Cuidados Paliativos para Farmacêuticos – 27 setembro 2018, Hospital da Luz;
 I jornadas Saúde a Sul. 19 outubro 2018, Casa da Cerca – Almada;
 63º Congresso da SEFH, Palama de Maiorca, 8 a 10 novembro 2018;
 11ª Semana APFH – XI Congresso Nacional “Farmacêuticos focados no doente e na profissão!”, Estoril, 21 a 24
novembro 2018.

Comunicações Orais
 “O contributo do farmacêutico das CFT - ARS na contratualização com
ACES e Hospitais” ;
 Encontro Nacional dos Serviços Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde
Primários “Qualidade e Segurança para o Doente”. Marvão, 29 janeiro
2018;
 “Visão para os Conteúdos Funcionais dos Serviços Farmacêuticos das ARS” – I Event on Pharmaceutical

Services at Health Regional Administrations. Centro Cultural de Belém, 18th of September 2018.

Eventos Científicos assistidos:
 I Event on Pharmaceutical Services at Health Regional Administrations. Centro Cultural de Belém, 18th of
September 2018;
 Vacinas para a vida, USF da Baixa, 20 setembro de 2018;
 3ªs Jornadas Conjuntas ACES, Câmara Municipal Cascais e Hospital de Cascais – 17 e
18 outubro de 2018;
 10º Aniversário da vacinação contra o HPV. DGS, Auditório Museu dos Coches, 5
novembro 2018;
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 IV Jornadas do PPCIRA. INFARMED, 19 novembro 2018.
 Seminário Adaptação às alterações climáticas no setor da saúde, Auditório Gulbenkian, 20 novembro 2018;
 Homenagem à Professora Odete Ferreira e comemoração dos 25 anos Programa Troca Seringas-Estufa Fria, 5
dezembro 2018.

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fazem parte das competências da Unidade Orgânica Flexível de Administração Geral (UAG) assegurar a gestão
administrativa dos procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas em conformidade
com as disposições legais, assegurar a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços necessários ao
adequado funcionamento da ARSLVT, I.P., e assegurar a conferência dos elementos relativos à faturação dos
fornecedores da ARSLVT, I.P..

EQUIPA DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS
Fazem parte da equipa da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados da Região de Lisboa e Vale as
seguintes equipas:

Equipa Coordenadora Regional
A Equipa Coordenadora Regional (ECR), de acordo com o Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, alterado e
republicado pelo Decreto- Lei n.º 136/2015 de 28 de julho, articula com a coordenação aos níveis nacional e local e
assegura o planeamento, a gestão, o controlo e a avaliação da Rede.
Em conformidade com a Portaria n.º 50/2017 de 2 de fevereiro, que procede à segunda alteração à Portaria n.º
174/2014, de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 289-A/2015, de 17 de setembro, a RNCCI adequou as suas
estruturas e procedimentos.
A ECR LVT é uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da área da saúde e da segurança social, que no
âmbito das suas funções, articulam com as equipas e unidades da RNCCI e com as organizações necessárias para o
cumprimento da sua missão.

Equipa de Coordenação Local
Em cada ACES da RLVT existe uma ECL, integrando elementos da saúde e da segurança social. De acordo com as
áreas de intervenção, os elementos que constituem as ECL, são designados pelo Conselho Diretivo da ARS, sob proposta
do Diretor Executivo do ACES e pelo Conselho Diretivo do ISS, I.P. sob proposta dos Diretores dos Centros Distritais, do
ISS, I.P., por um período de três anos renovável. Cada ECL é constituída por: Médico, Enfermeiro, Assistente Social e
Assistente Técnico
As ECL no âmbito das suas competências validam os processos dos utentes que são referenciados à RNCCI,
elaboram os cálculos de comparticipação pelo utente sendo também estas equipas que obtêm os termos de aceitação
junto do utente ou da sua família / representante.

ARSLVT - 2019

Página 68

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
As ECL realizam as visitas periódicas de acompanhamento (e extraordinárias sempre que se justifique) às UCCI,
para aplicação das Grelhas de acompanhamento (GAU), articulando também com as EGA e demais equipas da RNCCI. As
ECL acompanham ainda o desempenho das ECCI.
Uma vez que estas equipas diferem em número e em tempo de afetação dos seus elementos, a ECR tem
desenvolvidos esforços junto dos Diretores Executivos dos ACES, para alocação de recursos humanos a tempo inteiro.
Fazem parte da sua constituição: Médico, Enfermeiro de reabilitação, Assistente social, Fisioterapeuta, Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo, Nutricionista, outro perfil.

Equipas de Gestão de Altas
De acordo com a Portaria n.º 50/2017, de 2 de fevereiro, a admissão de utentes nas unidades e equipas é precedida
de propostas de referenciação dos profissionais de saúde dos hospitais e dos cuidados de saúde primários.
Na RLVT, existem 16 Equipas de Gestão de Altas, sediadas nos hospitais que integram o SNS, as quais avaliam e
confirmam as propostas de referenciação dos utentes para as unidades equipas da RNCCI.

Equipas de Cuidados Continuados Integrados
As ECCI são equipas domiciliárias multidisciplinares que pertencem à RNCCI, integradas nos cuidados de saúde
primários, estando sediadas nos ACES.
Ao complementar as respostas das Unidades de Saúde Familiar (USF) e das Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP) nos ACES, as ECCI permitem configurar um conjunto de respostas de proximidade territorial e
com impacto em termos de cobertura populacional.
No seu âmbito de intervenção, estas equipas têm como objetivos a prestação de cuidados continuados integrados
no domicílio, promovendo a permanência das pessoas na sua residência habitual, de acordo com a avaliação das
necessidades e complexidade de cuidados, o grau de dependência e o contexto familiar e habitacional.
As ECCI asseguram, diariamente, os cuidados de saúde e apoio social, estando igualmente previsto que, de acordo
com a capacidade de resposta, incluam os fins-de-semana e feriados.
Em 2018 na RLVT, existiam 59 equipas comunitárias de cuidados integrados (ECCI), totalizando 2092 lugares.
Pela análise do quadro infra, verificamos que algumas ECCI ainda apresentam taxas de ocupação que são passíveis
de aumentar, estando dependentes do aumento da referenciação por parte dos Hospitais / Centros Hospitalares e
Cuidados de Saúde Primários e, ainda, da alocação de recursos humanos e materiais.
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Durante o ano em análise foi reforçada a ECCI Olivais integrada no ACES Lisboa Central, tendo passado de 20 para
35 lugares.

Unidade de Cuidados Continuados Integrados
Unidades de Internamento
A nível de internamento em unidade de cuidados continuados integrados (UCCI), a região de Lisboa e Vale do Tejo
terminou o ano de 2018 com 2.243 camas/ lugares, distribuídas por quatro tipologias de cuidados.

Durante o ano de 2018, na RLVT foram contratualizadas novas camas de internamento para a RNCCI, num total de
66 camas, distribuídas pelas tipologias de Unidade de Convalescença (UC), Unidades de Longa Duração e Manutenção
(ULDM), e Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR).
O número de lugares de internamento transitou de 2167 camas em 2017, para 2243 no final do ano de 2018 (+
3,5%).
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Embora tenha ocorrido a abertura de mais lugares na Região, existe uma grande assimetria na localização
geográfica das unidades de internamento da RNCCI, verificando-se uma maior concentração de camas na área de
referência do ACES Arco Ribeirinho, seguida do Oeste Sul, em oposição a área de influência do ACES Lisboa Central, que
dispõe apenas de 22 camas de internamento.
Tal como já foi referido em Relatório anterior, a resposta na cidade de Lisboa continua muito deficitária não
dispondo à data de nenhuma cama de internamento nas tipologias de Média Duração e Reabilitação e Longa Duração e
Manutenção, contando apenas com 66 camas, sendo 47 camas na tipologia de Convalescença e 19 na tipologia de
Cuidados Paliativos.
Analisando os rácios atualmente definidos por tipologia de internamento na RNCCI Projeção População para o ano
de 2016 do INE) o défice de camas na RLVT é o seguinte:
- Convalescença – 886 camas
- Média Duração e Reabilitação – 472 camas
- Longa Duração e Manutenção – 1976 camas
O Despacho nº 12541-B/2018, de 28 de dezembro, veio autorizar o aumento de 117 camas na RLVT, as quais se
encontravam em plano de abertura para 2018.
As entidades promotoras e gestoras das UCCI são maioritariamente entidades de natureza privadas, seguindo-se as
Santas Casas da Misericórdia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social.

ARSLVT - 2019

Página 71

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

Lugares de Saúde Mental
A criação dos cuidados continuados integrados de saúde mental (CCISM) permitiu que a RNCCI alargasse a sua
área de intervenção às pessoas com problemas de saúde mental, ao criar tipologias de respostas adequadas, tendo o
Despacho nº 1269/2017 de 6 de fevereiro, criado a experiências piloto nesta área.
O Despacho nº 3236-A/2019, de 22 março, procede à prorrogação dos contratos-programa das experiências piloto
por mais 18 meses (2019/2020), para as respostas enquadradas pelo Despacho n.º 1269/2017, de 6 de Fevereiro de
2017, (abertura de 112 camas conforme anexo do normativo atrás referido).
As unidades piloto dos cuidados continuados de saúde mental visam o tratamento em comunidade, com o objetivo
de preparação das pessoas com doença mental grave para uma vida autónoma.
São tipologias que simulam o domicílio, inseridas em bairros habitacionais, com os serviços comunitários de
proximidade e transportes públicos, sempre com um número reduzido de utentes. O objetivo último é a recuperação de
autonomia e cidadania e integração na família, fora dos hospitais, com apoio clínico e social.

Assim, no decurso do ano 2018, foram abertos mais 82 novos lugares de cuidados continuados na Região de Lisboa
e Vale do Tejo, dos quais 66 são na Área de Cuidados Gerais e 16 na Área de Saúde Mental.
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Atividade Assistencial
Relativamente ao movimento assistencial, saliente-se um aumento nas seguintes variáveis: Nº utentes

referenciados, Nº utentes admitidos e Nº de altas, tendo-se verificado um decréscimo significativo no Nº de episódios
cancelados, de acordo com o mapa infra.

A Portaria nº 50/2017, de 2 de fevereiro, procedeu à republicação da Portaria nº 174/2014, de 10 de setembro, a
qual define as condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento e de ambulatório da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Ao longo do ano em análise foram analisadas pela CAT diversas propostas de promotores com candidatura à
RNCCI cuidados gerais e saúde mental, na sequência das quais decorreram também reuniões para esclarecimentos dos
requisitos funcionais plasmados na legislação em vigor.

Lista de espera
Apesar de se ter verificado um aumento do nº de lugares na RLVT, o número de doentes a aguardar vaga para
todas as tipologias da Área de Cuidados Gerais no início de 2019 era de 1071, distribuídos da seguinte forma.
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Formação
No ano de 2018 a ECR realizou ações de divulgação da RNCCI junto das Direções Executivas de alguns ACES, tendo
também participado em Simpósios e Jornadas divulgando a atividade da RNCCI/ECR na RLVT.
Foram realizadas três ações de divulgação da RNCCI, com uma duração média de 3 horas cada, dirigidas a
profissionais médicos, de enfermagem e de serviço social num Centro Hospitalar da RLVT.
Dado que os cuidados nas UCCI são assegurados por equipas multidisciplinares a ECR divulgou junto das mesmas
ações de formação para atualização de conteúdos técnicos e científicos.

Reuniões
No âmbito das suas competências a ECR – LVT promoveu a realização de reuniões com equipas dos diferentes
níveis organizacionais e unidades da RNCCI, tendo como objetivo a análise e sistematização das práticas. Bem como a
reflexão de algumas práticas.
Assim, realizaram-se reuniões com:


Diretores Executivos dos ACES;



ECL, ECCI e EGAS;



ECL e elementos das equipas Promotoras para abertura das unidades CCISM;



Direções das UCCI
A nível da Comissão de Avaliação Técnica (CAT);



Reuniões com Promotores interessados em aderir à RNCCI;
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Reuniões para análise e discussão da memória descritiva, e peças desenhadas das candidaturas apresentadas para
novas unidades/equipamentos a integrar a RNCCI;


Reunião com os Promotores para esclarecimento e sugestões tendo por base as peças desenhadas apresentadas.
Realizaram-se também várias reuniões de equipa para análise e reflexão da atividade desenvolvida, para definição

de estratégias no âmbito dos diversos procedimentos existentes na RNCCI e planeamento das ações a desenvolver.

Monitorização e acompanhamento às UCCI
No âmbito das competências de monitorização e acompanhamento às UCCI, a ECR realizou várias ações,
nomeadamente visitas de acompanhamento para avaliação e monitorização dos mapas de pessoal, das grelhas de
acompanhamento aplicadas pelas ECL, bem como as exposições que visaram as práticas de cuidados nas UCCI.
No que diz respeito à análise mensal dos mapas de pessoal das diferentes tipologias das Unidades de
Internamento, denotou-se que ao longo do ano 2018, existiu um maior rigor no preenchimento dos mapas e um
aumento no cumprimento da obrigatoriedade de envio destes instrumentos de gestão para a ECR.
Neste âmbito, foram analisados 295 mapas de pessoal, tendo a informação resultante desta análise sido devolvida
às UCCI’s e respetivas ECL’s.
No que diz respeito às grelhas de acompanhamento (GAU) aplicadas pelas ECL’s nas UCCI’s, foram analisadas pela
ECR 269 grelhas. Contudo, algumas das GAU do 4º trimestre ainda não foram enviadas pelas ECL’s.
Sempre que diagnosticadas inconformidades ou aspetos passíveis de melhoria, foi solicitado às UCCI’s visadas a
pronúncia sobre os fatos registados e as medidas corretivas.
Ainda durante o ano de 2018, a pedido da Coordenação Nacional, foi aplicado uma nova GAU com o objetivo de
validar novos itens, realçando-se aqui o envolvimento e empenho das ECL’s da RLVT na participação e contributos para
as mesmas.
No que concerne às exposições que visaram as UCCI’s e que a ECR teve conhecimento, foram apresentadas 119
exposições das quais 74 foram reclamações e 45 foram elogios.

EQUIPA REGIONAL DE APOIO E ACOMPANHAMENTO À REFORMA DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE
A Equipa Regional de Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (ERA) é uma equipa de referência no
apoio ao desenvolvimento organizacional dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) nos Cuidados de Saúde
Primários, dado o empenho que tem desenvolvido ao nível central, regional e local, na promoção e acompanhamento
das candidaturas de Unidades de Saúde Familiar (USF), no desenvolvimento e alocação adequada de recursos a todas
as unidades funcionais previstas para os ACES, assim como no desenvolvimento de orientações que aperfeiçoem e
promovam a Qualidade das unidades funcionais, dos serviços e dos cuidados de saúde nos ACES. São objetivos da
ERA:
a) Apoiar a abertura de novas USF e acompanhar o processo de transição das USF modelo A para USF modelo B;
b) Dinamizar o desenvolvimento organizacional de todas as unidades funcionais, para além do das USF;
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c) Apoiar o alinhamento deste desenvolvimento organizacional e do planeamento das atividades de todas as unidades
funcionais com o novo modelo de contratualização;
d) Apoiar o desenvolvimento da governação clínica e de saúde em todos os agrupamentos de centros de saúde e
unidades funcionais;
e) Identificar obstáculos e propor soluções para o funcionamento efetivo dos Conselhos da Comunidade dos ACES e,
consequentemente:
i.

Promover a participação e controlo dos cidadãos e da comunidade nos Cuidados de Saúde Primários (CSP);

ii.

Funcionamento efetivo dos Conselhos Executivos dos ACES;

f) Harmonizar a sua atuação com as orientações conceptuais e técnicas da Coordenação Nacional para a Reforma do
Serviço Nacional de Saúde na área dos CSP (CNCSP) e com as restantes quatro Equipas Regionais de Apoio e
Acompanhamento aos Cuidados de Saúde Primários;


Desenvolvimento e teste de instrumento comum de monitorização do desenvolvimento organizacional
(Questionário DORA) e articulação com a CNCSP e as ERA para promover a sua implementação, em paralelo com
outros instrumentos para o desenvolvimento dos CSP, sendo o processo de contratualização o instrumento
propulsor desta evolução;



Delineamento e execução do Projeto “DiCCA II” (Dinamização dos Conselhos Clínicos e de Saúde na ARSLVT, I.P. –
2ª fase): trabalho sistemático com três grupos de cinco CCS da RLVT;



Dinamização de espaços de discussão sobre formas e estratégias de participação do cidadão nos CSP através dos
Conselhos da Comunidade.

Durante o ano de 2018 a ERA desenvolveu as seguintes atividades:
Resumo das principais atividades

Principais resultados

Promover a criação e implementação de equipas multiprofissionais das Unidades
Abertura de 10 Unidades Funcionais (A)
Funcionais
Acompanhamento de 14 Unidades Funcionais no
Identificar as unidades funcionais com potencial para mudança de modelo
processo de auditoria para transição a modelo B,
visitas de acompanhamento em todos os ACeS.
Auditorias realizadas em 100% das candidaturas
Análise técnica das candidaturas de Unidades funcionais
apresentadas
Realização de 21 reuniões regulares com os 3
grupos de CCS (5 por grupo)
Elaboração, em conjunto com CCS, de
Apoiar na organização e implementação do plano de governação clínica e de saúde
recomendações no âmbito de 5 áreas
(DICCA II)
previamente identificadas
Definição de procedimentos para constituição de
bolsas de auditores em cada ACES
Nova grelha DiOr - Desenvolvimento e elaboração da nova grelha de matriz
organizacional
Promover a melhor articulação entre Unidades Funcionais e os diferentes departamentos
da ARS
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EQUIPA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Relativamente a cada um dos hospitais da Região, em regime de Pareceria Público Privada, foram desenvolvidas as
seguintes atividades pela Equipa de Parcerias Público Privadas, durante o ano de 2018:
Hospital de Cascais


Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento relativo ao ano de
2017;



Elaboração do relatório de Avaliação de Desempenho do 1º semestre de 2018 da Entidade Gestora do
Estabelecimento;



Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Estabelecimento relativa ao ano de 2017;



Acompanhamento da atividade das Entidades Gestoras no âmbito da aplicação das obrigações contratuais relativas
à Qualidade e Direitos dos Utentes;



Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado e de Serviço das Entidades Gestoras;



Reconciliação anual referente ao Protocolo HIV referente ao ano de 2017;



Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do Protocolo
HIV/SIDA para 2019;



Negociação do Protocolo HIV/SIDA para 2019;



Monitorização da produção efetiva/produção prevista;



Análise da conformidade da informação reportada pela Entidade Gestora do Estabelecimento e respetiva
documentação de suporte referentes aos utentes assistidos ao abrigo de acordos internacionais;



Validação da faturação emitida pela Entidade Gestora do Estabelecimento relativa ao fornecimento pela farmácia
hospitalar de medicamentos biológicos;



Validação das faturas emitidas pela Entidade Gestora do Estabelecimento no âmbito da RNCCI;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao ano de 2017;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao 1º semestre de 2018;



Visita inspetiva às instalações do hospital sobre a atividade da Entidade Gestora do Edifício e emissão do respetivo
Relatório;



Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Edifício relativa ano de 2017;



Articulação com o Conselho de Administração do Hospital/Gabinete do Utente na resolução dos problemas
apresentados pelos utentes;



Monitorização dos fluxos financeiros das Entidades Gestoras;



Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do Procedimento
Anual para 2019;
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Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2018;



Acompanhamento de ações junto da EGEST e da ACSS no sentido da resolução dos problemas existentes nas
interfaces entre os sistemas de informação do Ministério da Saúde (nomeadamente, CTH e SIGLIC) e os do Hospital
informação necessária, no sentido de resolver os problemas associados à deficiente informação disponibilizada;



Apreciação sobre a contratação e renovação de subcontratos da Entidade Gestora do Estabelecimento com
terceiros;



Desenvolvimento de ações junto da Entidade Gestora do Estabelecimento no sentido de melhorar o desempenho no
âmbito do SIGIC;



Participação no desenvolvimento de auditorias aos Sistemas de informação e Equipamentos e bens gerais



Recolha da informação necessária junto dos hospitais do Grupo de Referência para efeitos de apuramento das taxas
de faturação e cobrança a Terceiros Pagadores, bem como de taxas moderados e ainda para efeitos de ajuste pela
prescrição de medicamentos;



Participação no grupo de trabalho liderado pela ACSS para a definição da metodologia de apuramento da
indisponibilidade do SU;



Preparação de resposta a perguntas colocadas pelos Grupos Parlamentares e outras Entidades;



Desenvolvimento de diligências no sentido da constituição da Comissão Conjunta contratualmente prevista;



Participação na Equipa Projeto para cálculo do CPC e definição do Caderno de Encargos e Programa de
Procedimento relativos ao processo concursal da gestão clínica do Hospital

Hospital de Loures


Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento relativo ao ano de
2017;



Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Estabelecimento relativa ao ano de 2017;



Validação da faturação emitida pela Entidade Gestora do Estabelecimento relativa ao fornecimento pela farmácia
hospitalar de medicamentos biológicos;



Articulação com o Conselho de Administração do Hospital/Gabinete do Utente na resolução dos problemas
apresentados pelos utentes;



Acompanhamento da atividade das Entidades Gestoras no âmbito da aplicação das obrigações contratuais relativas
à Qualidade e Direitos dos Utentes;



Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado e de Serviço das Entidades Gestoras



Monitorização da produção efetiva/produção prevista;



Análise da conformidade da informação reportada pela Entidade Gestora do Estabelecimento e respetiva
documentação de suporte referentes aos utentes assistidos ao abrigo de acordos internacionais;
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Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do Procedimento
Anual referente ao ano de 2019;



Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2018;



Acompanhamento de ações junto da Entidade Gestora do Estabelecimento e da ACSS no sentido da resolução dos
problemas existentes nas interfaces entre os sistemas de informação do Ministério da Saúde (CTH e SIGLIC) e os do
Hospital que suportam as listas de espera para consulta e cirurgia, no sentido de resolver os problemas associados
à deficiente informação disponibilizada;



Visita inspetiva às instalações do hospital sobre a atividade da Entidade Gestora do Edifício e emissão do respetivo
Relatório;



Apreciação sobre a contratação e renovação de subcontratos da Entidade Gestora do Estabelecimento com
terceiros;



Acompanhamento da informação referente aos ensaios clínicos a decorrer no hospital nas perspetivas contratual e
financeira;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao 1º semestre de 2018;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao ano de 2017;



Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Edifício relativa ao ano de 2017;



Monitorização dos fluxos financeiros da Entidades Gestoras do Hospital.



Desenvolvimento de ações junto da Entidade Gestora do Estabelecimento no sentido de melhorar o desempenho no
âmbito do SIGIC e da resposta aos pedidos de primeira consulta de especialidade efetuados pelos CSP;



Auditoria ao SU do Hospital;



Análise e acompanhamento de manuais e regulamentos do Hospital, em particular no que concerne ao Serviço de
Urgência Geral e ao Manual de Identificação de Utentes e Terceiros Pagadores;



Recolha da informação necessária junto dos hospitais do Grupo de Referência para efeitos de apuramento das taxas
de faturação e cobrança a Terceiros Pagadores, bem como de taxas moderados e ainda para efeitos de ajuste pela
prescrição de medicamentos;



Recolha da informação necessária junto dos hospitais do Grupo de Referência para efeitos de apuramento das taxas
de faturação e cobrança a Terceiros Pagadores, bem como de taxas moderados e ainda para efeitos de ajuste pela
prescrição de medicamentos;



Participação no grupo de trabalho liderado pela ACSS para a definição da metodologia de apuramento da
indisponibilidade do SU;



Monitorização da atividade desenvolvida no âmbito do Protocolo de Psiquiatria estabelecido entre a ARSLVT,
CHPL, HBA e CHLN;

ARSLVT - 2019

Página 79

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT


Emissão de pareceres técnicos resultantes da apreciação efetuada às versões anualmente revistas dos instrumentos
de gestão da manutenção (Manual de Manutenção, Plano de Manutenção Preventiva e Plano de Ciclo de Vida) do
Edifício Hospitalar de Loures;



Preparação de resposta a perguntas colocadas pelos Grupos Parlamentares e outras Entidades;



Desenvolvimento de diligências no sentido da constituição da Comissão Conjunta contratualmente prevista;



Participação na Equipa de Projeto constituída na UTAP para a realização do relatório Intercalar do Hospital de
Loures e Vila Franca Xira

Hospital de Vila Franca de Xira


Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento relativo ao ano de
2017;



Validação da faturação emitida pela Entidade Gestora do Estabelecimento relativa ao fornecimento de
medicamentos pela farmácia hospitalar.



Análise dos processos de pedido de autorização de subcontratação instruídos pela EGEST;



Realização de auditoria de follow-up ao sistema de monitorização da Entidade Gestora do Estabelecimento;



Acompanhamento da atividade da Entidade Gestora do Estabelecimento no âmbito da aplicação das obrigações
contratuais relativas à Qualidade e Direitos dos Utentes;



Monitorização dos Parâmetros de Desempenho de Resultado e de Serviço das Entidades Gestoras;



Realização de auditoria ao Bloco Operatório e preparação da auditoria a realizar ao Serviço de Psiquiatria



Monitorização dos fluxos financeiros das Entidades Gestoras;



Acompanhamento da informação referente aos ensaios clínicos a decorrer no hospital nas perspetivas contratual e
financeira;



Apreciação sobre a contratação e renovação de subcontratos da Entidade Gestora do Estabelecimento com
terceiros;



Análise da conformidade da informação reportada pela Entidade Gestora do Estabelecimento e respetiva
documentação de suporte referentes aos utentes assistidos ao abrigo de acordos internacionais;



Monitorização da produção efetiva/produção prevista;



Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do Procedimento
Anual referente ao ano de 2019;



Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2018;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao 1º semestre de 2018;

ARSLVT - 2019

Página 80

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT


Apreciação sobre a contratação e renovação de subcontratos da Entidade Gestora do Estabelecimento com
terceiros;



Desenvolvimento de ações junto da EGEST no sentido de melhorar o desempenho no âmbito do SIGIC e da resposta
aos pedidos de primeira consulta de especialidade efetuados pelos CSP;



Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao ano de 2017;



Visita inspetiva às instalações do hospital sobre a atividade da Entidade Gestora do Edifício e emissão do respetivo
Relatório;



Participação no grupo de trabalho liderado pela ACSS para a definição da metodologia de apuramento da
indisponibilidade do SU;



Emissão de pareceres técnicos resultantes da apreciação efetuada às versões anualmente revistas dos instrumentos
de gestão da manutenção (Manual de Manutenção, Plano de Manutenção Preventiva e Plano de Ciclo de Vida) do
Edifício Hospitalar;



Preparação de resposta a perguntas colocadas pelos Grupos Parlamentares e Entidades;



Desenvolvimento de diligências no sentido da constituição da Comissão Conjunta contratualmente prevista;



Participação na Equipa de Projeto constituída na UTAP para a realização do Relatório Intercalar do Hospital de
Loures e Vila Franca Xira.



NÚCLEO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO
Cabe ao Núcleo de Estudos e Planeamento (NEP) apoiar o Conselho Diretivo no planeamento estratégico de
recursos e investimentos, na implementação de novos modelos de gestão organizacional e na produção de informação
geradora de mais valor para a ARSLVT, I.P., assegurando, designadamente, a gestão dos processos com incidência nas
seguintes áreas:
a) Elaboração de Planos de Atividades anuais e plurianuais, considerando o Plano Regional de Saúde elaborado pelo
DSP, com as constantes das Grandes Opções do Plano, e os objetivos definidos pelo Conselho Diretivo, avaliando a
sua execução;
b) Elaborar o Relatório de Atividades;
c) Emitir parecer técnico sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e serviços de saúde;
d) Analisar e emitir parecer sobre planos diretores de unidades de saúde;
e) Propor ajustamentos necessários nas redes de referenciação ao nível regional para garantir maior equidade no
acesso, otimização dos recursos e qualidade de cuidados;
f) Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos e propor as necessárias medidas corretivas relativas à
atividade dos serviços de saúde da Região;
g) Apoiar a implementação de novos modelos de gestão;

ARSLVT - 2019

Página 81

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT
h) Emitir parecer e acompanhamento de candidaturas e projetos de investimento das instituições e serviços do
Serviço Nacional de Saúde (SNS);
i) Garantir a existência de um sistema de informação atualizado da execução física e material de investimentos
públicos, em articulação com o Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE).
Além das atividades previstas em Plano de Atividades, o NEP desenvolveu ainda as seguintes:

Participação em Grupos de Trabalho:
 Participação nas reuniões de trabalho promovidas pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente nos Programas

Nacionais para a Prevenção e Controlo da Diabetes, Programa para a Alimentação Saudável e Programa para a
Infeção VIH/SIDA.

Trabalhos de investigação publicações e comunicações/apresentações:
 Produção de literatura científica sob a forma de artigos (três artigos publicados em 2018), enquanto outputs

do Projeto Eat Mediterranean. Apresentação do Eat Mediterranean e principais resultados nas X Jornadas UCF
Lezíria, 8 novembro 2018, Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.
 Participação na elaboração do Retrato da Saúde 2018, Portugal, coordenada pela Direção-Geral da Saúde.
 Cálculo e disponibilização de indicadores Regionais, no âmbito do Estudo do Conselho Nacional de Saúde em

curso à data sobre políticas públicas de promoção da saúde das crianças em Portugal.
 Apoio a trabalhos de investigação e de intervenção comunitária.

Apresentações de outro âmbito (não incluídas nos Trabalhos de Investigação)
 Apresentação “Caracterização da ARSLVT” nas I Jornadas dos Assistentes Técnicos da ARSLVT, I.P., 17

novembro 2018, Auditório do Instituto São João de Deus, em Lisboa.

Outras ações de comunicação:
 Atualização do Perfil Institucional da ARSLVT, I.P., para publicitação no Portal da ARS.

Trabalhos de revisão legislativa:
 Análise e contributos para o Projeto de Despacho [Despacho desnutrição] sobre a avaliação do risco nutricional

nos hospitais – Ministério da Saúde, Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Estatídtica:
 Atualização trimestral das listas nominais dos RH hospitalares, por especialidade, para o CD e DPC;
 Atualização mensal do template de acompanhamento: Recursos Humanos, Financeiro e Produção em

articulação com DPC (fonte SICA);
 Atualização da informação (financeira, produção, doente padrão, RH) no período de contratualização com os

hospitais.
 Atualização do reporte de acompanhamento mensal da LIC e LEC;
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 Criação e atualização de template de acompanhamento aos utentes inscritos (RNU) e Unidades Funcionais

(UCSP, USF e UCC) na região;
 Acompanhamento mensal dos encargos da ARSLVT, I.P. com prestações de serviço (2018);
 Colaboração na elaboração, incluindo a preparação e recolha da informação para a monitorização dos Planos

de Contingência – Saúde Sazonal – Módulos Inverno e Verão, dos hospitais (Planos, Lotação, Briefings) e CSP;
 Realização dos Relatórios de Monitorização dos Serviços de Urgência da Região;
 Reconciliação da BD GDH do Hospital José de Almeida (Cascais) e sua área de influência;
 Monitorização dos doentes admitidos no SU em Ortopedia por fratura com indicação cirúrgica;
 Validação e monitorização dos Sistemas de Informação da ARSVLT, I.P. (SIARS, BIARS, Plataforma de Dados SU,

SICA, BIMH);
 Realização de apresentações sobre áreas geográficas da ARSLVT, I.P. por indicação do Ministério da Saúde e/ou

Conselho Diretivo;
 Identificação do número de utentes insulinodependentes e não insulinodependentes em articulação com a

Equipa Regional dos Rastreios;
 Estudo sobre as escolioses e cifoescolioses (Fonte: BDMH);
 Estudo sobre a esquizofrenia para implementação de Centro de Referência no CHLO (Fonte: BDMH);
 Realização de estudo sobre o consumo de Benzodiazepinas na Região, em colaboração com a Comissão de

Farmácia e Terapêutica;
 Realização da Estatística do Medicamento para o INFARMED;
 Elaboração de estudo e template de monitorização relativo à utilização de Viaturas nos ACES e Sede, para o CD;
 Apoio e esclarecimento da EPPP e DPC em questões de codificação clínica e auditoria em GDH;
 Recolha e sistematização de informação sobre RH e produção UML das especialidades de Psiquiatria e

Pedopsiquiatria para a Comissão Regional de Saúde Mental da ARSLVT;
 Monitorização da Urgência Metropolitana de Lisboa (UML) e da UML Modelo Doente Neurovascular;
 Recolha e sistematização de informação sobre Utentes e População Residente nas áreas geográficas e ACES/UF

para projetos de investimento;
 Elaboração de apresentações na área dos investimentos e com informação complementar relativa à produção

dos CSP, HH, RH, Projetos de integração de cuidados.

ACADEMIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Execução Formativa da sede da ARSLVT, IP – Formação realizada na ARSLVT, IP e recorrendo a entidades externas
A realização formativa da ARSLVT durante o ano de 2018 materializou-se num conjunto de 76 ações de formação
que tiveram origem nas necessidades formativas identificadas em diagnóstico e de acordo com os eixos estratégicos
superiormente determinados, das quais 23 ações de formação extraplano consideradas prioritárias pelo Conselho
Diretivo e que resultaram de necessidades prementes para responder a problemáticas relevantes.
Foram ainda realizados 2 Masstrainings de Suporte Básico de Vida em parceria com o INEM, em que participaram
população civil da região de Setúbal e, 500 alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere.
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As ações de formação no seu total materializaram-se em 1.955 formandos efetivos de todas as carreiras
profissionais, 10 dos quais frequentaram formação em entidades externas. O total de horas de formação realizada
internamente foi de 591.
Os custos efetivos foram um total de 9.680€ para as ações de formação internas, 1.450€ relativos às despesas com
as ações de formação frequentadas em entidades externas.

Estágios Curriculares
Relativamente aos protocolos de colaboração para receção de estágios curriculares na ARSLVT, IP foram durante o
ano de 2018 celebrado 1 novo protocolo. A instituição beneficiária foi o ISCSP- Instituto Superior de Ciências Sociais e
Politicas da Universidade de Lisboa.
Dos protocolos existentes à presente data, foram em 2018 reestruturados (novas minutas) 5 protocolos.
Foram celebrados desde outubro de 2013 a dezembro de 2018, 33 protocolos com Instituições de ensino superior
públicas e privadas.
Durante 2018 relativamente ao processo de solicitação de estágios curriculares na ARSLVT, IP foram rececionados
via email na Academia de Formação e Desenvolvimento 161 processos de solicitação de estágios, num total de 3.502
vagas.
São várias as áreas para as quais são requisitadas vagas de estágio, sendo a mais representativa a área de
enfermagem com 89,63% dos pedidos, seguida da área de fisioterapia com 7,20 %. Seguidas de Psicologia, Saúde
Ambiental, Serviço Social, Nutrição e Informática.

COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE DA ARSLVT, I.P.
Atividade corrente
No contexto das atividades ordinárias da Comissão de Ética para a Saúde da ARSLVT, as Reuniões Plenárias
efetuaram-se na primeira sexta-feira de cada trimestre e as Reuniões de Secção mantiveram a sua periodicidade
mensal.
As reuniões ordinárias das secções, convocadas em conformidade com o artigo 8º do Regulamento Interno,
tiveram início pelas 14h30 horas prolongando-se pelo período da tarde, tendo uma duração média de 4h30.
Nas sessões plenárias previamente à discussão dos pontos inscritos na Ordem de Trabalhos, foram efectuadas
palestras públicas com a duração de sessenta minutos nas quais foram apresentados e discutidos os temas constantes
do Plano.
As reuniões tiveram como Ordem de Trabalhos quer a discussão e votação dos pedidos de parecer indispensáveis à
realização de protocolos de investigação clínica submetidos pelos promotores, quer a apreciação de projectos de
recomendação relativamente a assuntos referenciados à Comissão em conformidade com o disposto no artº 2º do
regulamento Interno.
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Em 2018, após a publicação do Decreto-lei 80/2018 de 15 de Outubro, das Comissões de Ética e atento ao disposto
no ponto 2 do art.º 17º, o Conselho Diretivo procedeu à proposta de nomeação dos membros e consultores da Comissão
de Ética para o período 2019-2022, tendo a cerimónia oficial de tomada de posse, ocorrido em Fevereiro de 2019.

Atividades desenvolvidas:
Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Secção de Ética de Investigação:
Durante o ano de 2018, foram elaborados 125 pareceres relativos protocolos submetidos em 2018 à apreciação da
Comissão
De um modo geral foram cumpridos os prazos estabelecidos para a emissão de parecer, consignados no
regulamento interno da Comissão.
Foram os seguintes os projetos sujeitos de apreciação, durante o ano de 2018:
001/CES/INV/2018

Prevalência, severidade e fatores de risco da doença periodontal numa
população idosa Portuguesa

002/CES/INV/2018

Prevalência, severidade e fatores de risco da doença periodontal numa
população adulta Portuguesa

003/CES/INV/2018

Avaliar a introdução da vacina contra a tosse convulsa durante a gravidez
na ARS Lisboa e Vale do Tejo (2016-2017

004/CES/INV/2018

Homens vítimas de violência na intimidade: perceções dos profissionais de
saúde

005/CES/INV/2018

Competências Táticas de Liderança na Operacionalização da Estratégia
Organizacional em Unidades de Saúde

006/CES/INV/2018

O recrutamento de médicos cubanos e efetivação do direito à saúde….

007/CES/INV/2018

A associação implícita e explicita entre álcool e família: uma abordagem
exploratória.

008/CES/INV/2018

Utilização do Correio Eletrónico na Comunicação entre Utentes e Médicos
de Família – Vantagens e Desvantagens na Perspetiva dos Utentes

009/CES/INV/2018

Hábitos e problemas do sono numa população pediátrica de Lisboa

010/CES/INV/2018

O custo e a carga da aterosclerose em Portugal – o contributo dos cuidados
de saúde primários

011/CES/INV/2018

Qualidade em saúde: um estudo caso da USF Pinhal do Rei

012/CES/INV/2018

Tradução, adaptação cultural e validação da escala SPICT para Cuidados
Paliativos

013/CES/INV/2018

Contratualização dos Serviços de Saúde Pública e o perfil dos profissionais:
um estudo ecológico das Unidades de Saúde Pública portuguesas

014/CES/INV/2018

Projeto SPLITD Avaliação de um novo sistema de referenciação para
tratamento estratificado de fisioterapia em indivíduos com dor lombar que
recorrem aos cuidados de saúde primários.

015/CES/INV/2018

Rastreio de Retinopatia Diabética de base populacional Versus
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oportuníssimo
016/CES/INV/2018

Assistente virtual para facilitar o autocuidado de pessoas mais velhas com
diabetes tipo 2” (VASelfCare)

017/CES/INV/2018

O modelo de prestação de cuidados na RNCCI: o atual ponto de situação
das Equipas de Cuidados Continuados Integrados da Região de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo

018/CES/INV/2018

Alergia Medicamentosa nos Cuidados de Saúde Primários

019/CES/INV/2018

Promoção de Fatores Protetores da Saúde em Jovens, em Contexto de
Saúde Escolar: A intervenção do Enfermeiro na Comunidade.

020/CES/INV/2018

Adaptação cultural e linguística para a população portuguesa do
instrumento de medição “The Pelvic Girdle Questionnaire”

021/CES/INV/2018

Avaliação de um programa de treino de competências socio emocionais a
adolescentes

022/CES/INV/2018

O controlo metabólico da diabetes mellitus do tipo 2 e unidades funcionais
do serviço nacional de saúde: um estudo de caso-controlo em utentes
adultos do concelho de Almada

023//CES/INV/2018

Literacia em diabetes e controlo Glicémico

024/CES/INV/2018

Prevalência de Dor Neuropática na população idosa de uma USF

025/CES/INV/2018

Fatores protetores da fadiga por compaixão em médicos de família

026/CES/INV/2018

Avaliação das estratégias e técnicas utilizadas na prevenção e diminuição
de doenças periodontais por parte dos profissionais responsáveis pela
promoção de saúde oral nas escolas

027/CES/INV/2018

Programa + 55 anos do Município de Lisboa

028/CES/INV/2018

Caracterização dos Internamentos de doentes da USF Tejo: um ano em
análise

029/CES/INV/2018

Eficácia da consulta de terapia familiar e conjugal sistémica em contexto
de cuidados de saúde primários.

030/CES/INV/2018

Quais os Riscos Que Correm Os Diabéticos Que Fumam

031/CES/INV/2018
032/CES/INV/2018

Prevenção do Excesso de Peso e Obesidade Infantil: Análise da Consulta de
Vigilância de Saúde Infantil Realizada Pelos Enfermeiros

033/CES/INV/2018

Doença Invasiva Pneumococita - Impacto da vacinação

034/CES/INV/2018

Aplicação de Colheita de dados nos contextos de saúde mental e
psiquiátrica

035/CES/INV/2018
036/CES/INV/2018

Saúde, Integração e Desenvolvimento Sustentável através das boas
práticas do Mwalakaji ou Kivwadi- terapias materno – infantis da medicina
tradicional de Angola, com o uso equilibrado de recursos”

037/CES/INV/2018

Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável- Um Projeto de
Intervenção Comunitária
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038/CES/INV/2018

Sintomatologia ansiosa em adolescentes entre os 10 e 17 anos de idade estudo transversal em cuidados de saúde primários

039/CES/INV/2018

a. O papel da Atividade Física na Promoção da Saúde, Resiliência e Coesão
Familiar

040/CES/INV/2018

Qualidade de vida na doença celíaca

041/CES/INV/2018

Projeto de Intervenção Comunitária na área de promoção de estilos de
vida saudáveis no ACES Sintra - UCC Cacém Care

042/ES/INV/2018

Capacitação dos profissionais docentes e não docentes na intervenção à
criança com Diabetes tipo 1, em contexto escolar

043/CES/INV/2018

Mapeando Pés-Prevenir lesões nos pés de utentes com Diabetes tipo 2,
com medidas de capacitação

044/CES/INV/2018

Crescer, forte , saudável e feliz

045/CES/INV/2018

Da generalidade à especialização na intervenção social na Saúde.

046/CES/INV/2018

Medição da taxa de sucesso na desprescrição e uso racional de
benzodiazepinas em utentes com mais 65 anos na USF Campo Saúde.

047/CES/INV/2018

Promoção da literacia nutricional dos adolescentes em contexto escolar

048/CES/INV/2018

Estudo das variáveis mais influentes para o custo total dos transportes de
doentes na ARSLVT

049/CES/INV/2018

Rastreio organizado
Retmarker.

050/CES/INV/2018

Prevalência e fatores associados ao desejo antecipado de morte (DAM) em
idosos seguidos em consultas hospitalares e de Medicina Geral e Familiar.

051/CES/INV/2018

Utilizadores frequentes do Serviço de Urgência Geral e Básica do Hospital
Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE: caracterização no triénio
2015/2017.

052/CES/INV/2018

Crianças e jovens em perigo – contributos da enfermagem na construção
de um instrumento de avaliação dos cuidadores”

053/CES/INV/2018

Promoção de Hábitos de Vida Saudáveis em Crianças do 1º Ciclo: Intervir
para Prevenir a Obesidade Infantil.

054/CES/INV/2018

Absentismo dos profissionais de Enfermagem

055/CES/INV/2018

O uso da Internet relacionado com o cibersexo - um estudo exploratório
junto de uma população com problemas com substâncias psicoativas

056/CES/INV/2018

Rastreio organizado do cancro do colo do útero - colheita obrigatória de
dados para investigação

057/CES/INV/2018

Conhecimentos e Autocuidado da População Idosa Portadora de Diabetes
Mellitus Tipo 2 em Contexto de Cuidados de Saúde Primários

058/CES/INV/2018

Prevenção da(o) Sobrecarga/Stresse dos Cuidadores Informais de Utentes
Integrados na Equipa de Cuidados Continuados Integrados, sob a
Perspetiva da Equipa Multidisciplinar”.
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059/CES/INV/2018

Gestão de Inventários nas Unidades de Saúde Familiar: uma análise focada
em fatores de rutura de inventário

060/CES/INV/2018

As salas de espera em unidades de saúde pública e a sua potencialidade na
promoção de literacia em saúde: Desenvolvimento de instrumento

061/CES/INV/2018

Saúde escolar: promoção da sexualidade saudável em adolescentes de uma
escola secundária

062/CES/INV/2018

Panorama do cancro de mama em mulheres vigiadas na consulta de
Medicina
Geral
e
Familiar
de
uma
Unidade de Saúde Familiar do Agrupamento de Centros de Saúde de
Lisboa
Norte:
idade
e
estádio
à
data
de
diagnóstico, cumprimento de orientações nacionais de rastreio universal e
orientações internacionais para risco elevado.

063/CES/INV2018

DOTAÇÕES SEGURAS EM SAÚDE MENTAL

064/CES/INV/2018

Consulta Pré-concecional na USF Magnólia - Avaliação e melhoria contínua
de qualidade

065/CES/INV/2018

Ciclo de avaliação e melhoria da qualidade na redução dos níveis de
burnout nos profissionais de saúde de uma Unidade de Saúde Familiar

066/CES/INV/2018

Deprescribing: a Portrait and Out-comes
Polypharmacy in Portugal (DePil17-20)"

067/CES/INV/2018

POPPI [Prescrição Off-label em Pediatria – estão os Pais portugueses
informados?]

068/CES/INV/2018

Incivilidade, empowerment estrutural e saúde mental nos profissionais de
saúde em cuidados paliativos e continuados

069/CES/INV/2018

Como é que os MF tomam decisões sobre a avaliação/aferição dos fatores
de risco de DCV? Um estudo qualitativo

070/CES/INV/2018

Dor neuropática nos cuidados de saúde primários

071/CES/INV/2018

Dor cronica caracterização do individuo da família e do impacto na
qualidade de vida.

of

the

Reduction

of

072/CES/INV/2018
073/CES/INV/2018

Capacitação das Cuidadoras formais para a prestação de cuidados ao idoso
dependente em contexto domiciliário.

074/CES/INV/2018

A Saúde dos utilizadores do Balneário Público de Alcântara Proc.042/CES/INV/2014

075/CES/INV/2018

Rastreios na ARSLVT

076/CES/INV/2018
078/CES/INV/2018

Liderança autêntica, empowerment estrutural e civilidade
profissionais de saúde em cuidados paliativos e continuados

nos

079/CES/INV/2018
080/CES/INV/2018
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081/CES/INV/2018

PDL CES

082/CES/INV/2018

Satisfação dos Internos de Medicina Geral e Familiar com as Competências
Pedagógicas do Orientador de Formação

083/CES/INV/2018

Prevenção da fragilidade: cuidados de enfermagem em parceria com a
pessoa idosa e/ou cuidador familiar.

084/CES/INV/2018

Existe relação entre a perturbação do sono e o perfil não dipper

085/CES/INV/2018

Avaliação dos valores de LDL na população diabética da USF Artemisa em
2017

086/CES/INV/2018

Bem estar espiritual da pessoa idosa

087/CES/INV/2018

Interação dos médicos de família com os sistemas de informação dos
cuidados de saúde primários em Portugal

088/CES/INV/2018

Grau de Dependência dos Idosos USF Emergir

089/CES/INV/2018

Fatores de Risco Associados a transmissão da tuberculose multirresistente
em Portugal

090/CES/INV/2018

Estudo Reveal Seap

091/CES/INV/2018

Investigação epidemiológica, clínica e laboratorial num grupo de
indivíduos picados por ixodídeos, no âmbito do projeto REVIVE, Portugal
Continental

092/CES/INV/2018

Doenças Autoimunes numa USF – Casuística da USF Santiago de Palmela

093/CES/INV/2018

Principais causas de recusa de inoculação da vacina da gripe na população
com idade igual ou superior a 65 anos

094/CES/INV/2018

Inovar para cuidar: do marketing à adesão vacinal de um grupo de idosos
de uma comunidade

095/CES/INV/2018

Continuidade de cuidados: do Hospital para a comunidade

096/CES/INV/2018

Continuidade de Cuidados na consulta de enfermagem à pessoa adulta
com Diabetes: articulação Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida
(ACESA) e o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS)

097/CES/INV/2018

Hipertensão: Saúde no Bairro

098/CES/INV/2018

Continuidade de Cuidados da consulta de enfermagem à pessoa adulta
com Diabetes: articulação ACESA-HSB

099/CES/INV/2018

Motivação dos Médicos no Contexto de Trabalho em Cuidados Paliativos".

100/CES/INV/2018

Estudo combinado: Avaliação e melhoria da prescrição e contracetivos
orais na adolescência

101/CES/INV/2018

C.A.P.P.Y.C. – Cannabis Abuse Prevention Program for youmg consumers

102/CES/INV/2018

Observação Mãe-bebé na família segundo o método Esther Bick

103/CES/INV/2018

Necessidades Paliativas nas Equipas de Cuidados Continuados e
Integrados
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104/CES/INV/2018

Reabilitar a pessoa com equilíbrio corporal comprometido

105/CES/INV/2018

Os circuitos da tuberculose: avaliação da coordenação dos cuidados na
lógica do paciente

106/CES/INV/2018

Fatores Motivacionais dos Enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários

107/CES/INV/2018

Adesão terapêutica na diabetes. Relações, significados e comportamentos

108/CES/INV/2018

Perspetiva dos enfermeiros face às competências de liderança dos
enfermeiros gestores: Um estudo em Cuidados de Saúde Primários

109/CES/INV/2018

Family Doctors’ antibiotic prescription pattern in the primary healthcare
services of Almada-Seixal (Portugal)

110/CES/INV/2018

Ambiente da Prática de Enfermagem e a Qualidade dos Cuidados em
Cuidados de Saúde Primários

111/CES/INV/2018

O contributo das intervenções de enfermagem para a gestão da
dependência de substâncias numa ETET”, que pretendemos levar a cabo
na ETET do Barreiro, no CRI da Península de Setúbal, unidade do DICAD

112/CES/INV/2018

O enfermeiro na capacitação do cuidador informal".

113/CES/INV/2018

Dieta Vegetariana no Tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2: Perspetiva
dos Doentes e Profissionais de Saúde

114/CES/INV/2018

Resultados de medidas políticas distintas relativas à prevenção e
tratamento do abuso de substâncias no R.U. e em Portugal” – “Effects of
distinct substance-misuse prevention and treatment policies in the U.K.
and in Portugal”

115/CES/INV/2018

Porque faltam os utentes às consultas nos cuidados de saúde primários

116/CES/INV/2018

Necessidades Paliativas da Pessoa Idosa

117/CES/INV/2018

(Re)Construir caminhos rumo a Sustentabilidade do Serviço Nacional de
Saúde:

118/CES/INV/2018

A influência do bem-estar no trabalho e do engagement no desempenho
dos profissionais de saúde

119/CES/INV/2018

Pedido de autorização para realização de um questionário aos
profissionais pertencentes ao ACES Lezíria, ARSLVT, no âmbito de um
estudo de investigação sobre as Precauções Básicas de Controlo de
Infeção, que se insere no curso de Mestrado em Gestão de Unidades de
Saúde.

120/CES/INV/2018
121/CES/INV/2018

Fertilidade e infertilidade

122/CES/INV/2018

Análise da qualidade e da acessibilidade na ótica de profissionais e utentes
em 2018

123/CES/INV/2018

Intervenção na pré diabetes

124/CES/INV/2018

Projeto de Aferição do MMPI-A para Portugal – Estudo de amostras
clínicas de adolescentes no Aparece

125/CES/INV/2018

Projeto sobe a Avaliação da saúde da população da União de Freguesias do
Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, considerando a exposição
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ambiental local

Secção de Ética Assistencial:
Os seguintes pareceres foram objeto de análise nesta secção:
Processos Emitidos na
Secção Assistencial

2018

001/CES/ASS/2018

Parecer sobre acesso a informação de saúde dos utentes por
funcionários administrativos.

003/CES/ASS/2018

Parecer sobre qual o procedimento a adotar quando o pai de um
menor, no contexto de conflito conjugal, solicita informação sobre a
saúde do filho.

008/CES/ASS/2018

Relatório CES VFX-1º TRIMESTRE

009/CES/ASS/2018

Relatório CES VFX-2º TRIMESTRE

010/CES/ASS/2018

Relatório CES VFX-3º TRIMESTRE

011/CES/ASS/2018

Relatório CES VFX-4º TRIMESTRE

012/CES/ASS/2018

Relatório CES Beatriz Ângelo-1º TRIMESTRE

013/CES/ASS/2018

Relatório CES Beatriz Ângelo-2º TRIMESTRE

014/CES/ASS/2018

Relatório CES Beatriz Ângelo-3º TRIMESTRE

015/CES/ASS/2018

Relatório CES Beatriz Ângelo-4º TRIMESTRE

016/CES/ASS/2018

Relatório CES Anual Cascais

017/CES/ASS/2018

Parecer sobre o projeto “Interliga-te” da Liga Portuguesa contra a
SIDA, financiado pela Gilead por mérito (método concursal)

018/CES/ASS/2018

Proposta de Parecer relativamente à Circular Normativa da ARSLVT
sobre acesso a informação de saúde

019/CES/ASS/2018

Rastreios de Saúde: Unidade Móvel Pediátrica – Saúde mais próxima

020/CES/ASS/2018

Parecer relativamente ao Formulário de consentimento de suporte
ao rastreio visual em crianças até dois anos de idade.

023/CES/ASS/2018

Parecer sobre o acesso por parte de um utente à informação que
consta no processo clínico.

Outras atividades

a) RedÉtica
A CES tem participado ativamente nos trabalhos desenvolvidos no contexto da Redética, onde se incluem
naturalmente os seus encontros periódicos e através da participação no grupo coordenador da rede ética;
A CES da ARSLVT, mantém a Presidência da direção da RedÉtica desde 2015, promovendo as reuniões com o grupo
coordenador.
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A CES tem colaborada ativamente na realização dos seminários da RedÉtica, em 2018, tendo-se realizado os
seminários da Primavera e do Outono

b) Curso de Ética Prática para internos
Com a colaboração de todos os membros da Comissão de Ética e do Prof António Barbosa, da Faculdade de
Medicina de Lisboa, organizaram-se cursos de formação para Internos do 3º e 4º ano de Medicina Geral e Familiar, com
a duração de 2 dias, e oito módulos de formação de 2 horas, num total de 16horas.
Preletores: António Barbosa; Jose Pereira de Almeida; Ines Maio; Artur Ramon de La Feria; Sergio Deodato; Ivone
Gaspar; Teresa Marçal; Pascale Charondiére; Maria do Carmo Vale; Armandina do Carmo; João Ramires;Helder Raposo

c) Cursos de Ética Prática para internos de Saúde Pública
Por proposta da Coordenação do Internato de Saúde Pública da ARSLVT e do Departamento de Saúde Pública foi
realizado um curso especificamente dirigido para os internos de Saúde Pública.

d) Programa de interlocução Ética nas Unidades de Saúde
Realizou-se as primeiras ações de formação do programa de interlocução ética nas unidades Funcionais de Saúde
acreditadas na ARSLVT.

e) Pareceres diversos
A CES foi solicitada por diversas vezes para a emitir pareceres pontuais e notas de aconselhamento por diversos
profissionais de saúde, investigadores e por responsáveis das unidades de saúde procurando respondera
atempadamente a todas essas solicitações

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA PARA A SAÚDE
Face ao proposto em Plano de Atividades a Comissão de Farmácia e Terapêutica apresentou os seguintes
resultados:

SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
O Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho (SSST) é um serviço interno, dependendo diretamente do Conselho
Diretivo da ARSLVT, I.P. a quem compete assegurar as condições para o funcionamento do mesmo. Desenvolve a sua
atividade, com autonomia técnica e funcional, nas áreas de segurança e saúde, com ação integrada de vigilância da
saúde e prevenção de riscos profissionais.
O SSST tem por missão a promoção e a proteção da segurança e saúde de todos os trabalhadores da ARSLVT, I.P. no
seu local de trabalho, independentemente do vínculo, promovendo a proximidade e a participação dos mesmos, com
vista à minimização dos riscos ocupacionais e à melhoria contínua da qualidade do ambiente e das condições de
trabalho, nas vertentes da segurança e saúde.
Dada a dimensão e a dispersão geográfica da ARSLVT, IP e de modo a otimizar os recursos humanos e os custos
inerentes às atividades, foi proposto que as atividades se realizassem o mais próximo dos trabalhadores constituindose equipas operacionais. Estas exercem a sua atividade nos ACES onde foi possível alocar os recursos humanos e
materiais necessários.
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Em 2014 constituíram-se três equipas operacionais em três ACES - ACES da Lezíria, ACES do Estuário do Tejo e
ACES de Almada-Seixal, que se mantiveram em 2018.
Os estabelecimentos de saúde dos ACES constituem estruturas complexas e apresentam características específicas
que acarretam riscos acrescidos para os seus cerca de 8.000 trabalhadores (serviços de âmbito regional e ACES), em
que parte exerce a sua atividade profissional em condições que configuram potenciais situações de risco profissional.
Sendo o ramo de atividade da ARSLVT, IP a prestação de cuidados de saúde, é importante o investimento na área
da segurança e saúde do trabalho dos trabalhadores da instituição, como forma da redução de custos, e de aumento da
eficácia da organização, nomeadamente:


Redução de custos diretos ligados ao absentismo dos trabalhadores, remuneração e subsídios devidos aos
acidentes, custos associados à hospitalização e ao tratamento;



Redução de custos indiretos pela ausência de trabalhadores de saúde, diminuição da produtividade com reflexo
na prestação de cuidados de saúde ao indivíduo, à família, à comunidade e à população;



Melhoria da imagem da instituição - Evidência do compromisso para o cumprimento da legislação aplicável e
melhoria da satisfação e motivação dos trabalhadores pela promoção e garantia de um ambiente de trabalho
seguro e saudável;

Atividades
1) Gestão


Reuniões periódicas com o Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P. sobre a gestão do SSST;



Elaboração e apresentação de Relatório de Atividades do SSST de 2017, a integrar no Balanço Social da ARSLVT
de 2017;



Elaboração do Plano de Atividades do SSST para 2018, a integrar no Plano de Ação da ARSLVT para 2018;



Divulgação da Circular Informativa nº 02/DRH/2017, de 23.11.2017 sobre Acidentes de Trabalho e Doenças
Profissionais pelo Conselho Diretivo da ARSLVT.



Proposta de Protocolo entre a ARSLVT, I.P. e os Estabelecimentos Hospitalares Públicos no âmbito de SSST;



Proposta de alteração do Regulamento Interno do SSST;



Implementação da aplicação informática utilSST;

Realizaram-se reuniões periódicas por Áreas do SSST – Saúde e Segurança - e reuniões alargadas de toda a equipa
com vista à monitorização das atividades em desenvolvimento, definição de estratégias de implementação de novas
atividades e articulação entre as Áreas de Saúde e de Segurança.
Em 2018 realizaram-se 3 reuniões de toda a equipa do SSST.

2) Saúde do Trabalho
A Área de Saúde manteve as consultas programadas de vigilância de saúde ocupacional para os trabalhadores dos
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ACES Loures-Odivelas, ACES Sintra, ACES Amadora, ACES Estuário do Tejo, ACES
Lezíria, ACES Médio Tejo e ACES Almada-Seixal e ACES Lisboa Central.
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Foram ainda asseguradas as consultas ocasionais a pedido do serviço, a pedido dos trabalhadores e de regresso
após doença prolongada, acidente de trabalho ou deliberação de junta médica.
 Consultas de Vigilância da Saúde Ocupacional (Exames de Saúde de admissão/iniciais, periódicos e ocasionais).
 Realizadas na sede do SSST– Foram realizadas em 2018 consultas Iniciais/ periódicas de vigilância de saúde
ocupacional aos trabalhadores dos ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, ACES Loures-Odivelas, ACES Sintra e ACES
Amadora e ACES Lisboa Central assim como consultas ocasionais, solicitadas pelos ACES e Serviços Centrais da
ARSLVT.
 Realizadas nos ACES – Em 2018, foram realizadas consultas de vigilância de saúde ocupacional pelas equipas
operacionais, abrangendo os seguintes ACES: Lezíria, Médio Tejo, Estuário do Tejo e Almada-Seixal.
Na tabela abaixo, apresentam-se os resultados das consultas de vigilância de saúde ocupacional do SSST, o número
total de trabalhadores abrangidos, o número de consultas realizadas, bem como o tipo de exame de saúde e resultado
do parecer de aptidão para o trabalho (ficha de aptidão).
No âmbito da Acreditação das Unidades de Saúde Familiares (USF) foram efetuadas consultas de vigilância de
saúde ocupacional dos trabalhadores das seguintes unidades:


ACES Sintra
 UCC Cacém Care
 USF Alfa Mouro



ACES Lisboa Norte:
 USF Carnide Quer



ACES Arrábida:
 USF Luisa Tody



ACES Arco Ribeirinho:
 USP Arnaldo Sampaio

Protocolo no âmbito do SSST
Em 2018 manteve-se a proposta de Protocolo a estabelecer entre a ARSLVT, I.P e os Estabelecimentos Hospitalares
Públicos no âmbito do SSST (minuta aprovada por deliberação do Conselho Diretivo de 25/05/2017, ata nº 57),
nomeadamente na realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos nas consultas de
vigilância de saúde ocupacional e referenciação para consultas de especialidades hospitalares. Até à data foi
estabelecido protocolo com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e o Centro Hospitalar de Setúbal.
Vacinação dos trabalhadores
Na consulta de enfermagem do trabalho é realizada a avaliação de risco profissional de exposição a agentes
biológicos com o objetivo de proteger os trabalhadores e prevenir a transmissão de doenças evitáveis pela vacinação.
É efetuada a monitorização do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação dos trabalhadores, considerandose que esta atividade constituiu uma excelente oportunidade de promoção da adesão à vacinação no adulto trabalhador.
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Não é possível avaliar com exatidão a cobertura vacinal dos trabalhadores enquanto a plataforma informática do
SSST – UTILSST não estiver ligada ao RCV/VACINAS.

- Vacinação administrada pelas equipas operacionais
Equipa Operacional da Sede


92 doses de vacina trivalente contra a gripe sazonal;



3 doses de vacina Antitetânica/Diftérica;



2 doses de vacina Anti-hepatite B;



9 doses de vacina VASPR;



Monitorização da história credível de sarampo dos trabalhadores que compareceram à consulta de
enfermagem.

Equipa Operacional da Lezíria


37 doses de vacina trivalente contra a gripe sazonal;



7 doses de vacina Anti hepatite B;



9 doses de vacina VASPR.

- Monitorização da vacinação realizada nos ACES
Lezíria


No ACES Lezíria vacinaram-se 188 trabalhadores contra a gripe sazonal.

Almada-Seixal


No ACES Almada-Seixal vacinaram-se 220 trabalhadores contra a gripe sazonal.



765 trabalhadores apresentam vacinação antitetânica/diftérica atualizada;



No que diz respeito ao sarampo:
 745 trabalhadores apresentam imunidade para o sarampo (392 trabalhadores têm historia credível
para o sarampo e 353 foram vacinados);
 Em relação à Hepatite B: 591 trabalhadores têm risco profissional e 535 trabalhadores têm avaliação
da imunidade.

Promoção da saúde no local de trabalho
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Nas consultas de vigilância de saúde ocupacional dos trabalhadores é dado enfoque à promoção da saúde e
prevenção da doença incidindo nos determinantes de saúde passiveis de mudança, relacionadas com os hábitos e
estilos de vida saudáveis.

Doenças profissionais
Em 2018 foram participadas 11 doenças profissionais.

Reuniões de trabalho
Realizaram-se reuniões de trabalho dos profissionais da Área de Saúde do SSST, ARSLVT, I.P., nomeadamente
sobre:


Planeamento de atividades médicas e de enfermagem do trabalho;



Aferição e uniformização de critérios na emissão de pareceres relativos à vigilância de saúde ocupacional;



Implementação da aplicação informática utilSST.

3) Segurança do Trabalho
Avaliação de riscos aos edifícios
As auditorias aos edifícios tiveram por objetivo a identificação e avaliação de riscos dos presentes nas instalações
(estruturas e equipamentos) das unidades de saúde da ARSLVT e a respectiva elaboração dos mapas com propostas de
medidas corretivas.
Foram realizadas as seguintes avaliações:


ACES Estuário do Tejo:
 CS Arruda dos Vinhos:



o

Edifício Arruda: instalações USF Arruda, UCSP, USP, UCC;

o

Instalações Arranhó (UCSP Arruda)

ACES Lezíria:
 CS Almeirim – edifício Almeirim: instalações das UCSP, UCC, USP e URAP;
 CS Coruche – USF Vale do Sorraia: edifício Coruche e Couço;
 CS Santarém:



o

USF Foral Novo – edifício de Alcanede e edifício de Amiais de Baixo;

o

USF Almeida Garrett – edifício Póvoa de Santarém;

o

USF Alviela – edifícios de Pernes, Casével, Alcanhões e Vale de Figueira;

ACES Lisboa Central
 Instalações da UCSP Lapa
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ACES Lisboa Norte
 Instalações USF Luz;



ACES Sintra:
 CS Mira-Sintra – edifício Agualva-Cacém;
 Instalações da UCC Cacém Care.

Avaliação de postos de trabalho
As avaliações aos postos de trabalho tiveram como objetivo identificar os riscos profissionais a que os
trabalhadores estão expostos no decorrer das suas atividades, permitindo enunciar medidas de prevenção e de
proteção da saúde.
Algumas destas avaliações surgiram na sequência das consultas de medicina do trabalho, onde foram sinalizados
postos de trabalho para análise. Foram realizadas 13 avaliações de postos de trabalho.

Avaliação específica
No decorrer de 2018 foram também realizadas algumas avaliações específicas por motivos de funcionamento de
equipamentos, aplicações/utilização de produtos químicos e alterações nas instalações/edifícios de unidades de saúde.

Formação
Em 2018 foram realizadas 15 ações de formação dirigidas a trabalhadores dos ACES, envolvendo um total de 240
trabalhadores. As temáticas foram as seguintes:


Segurança Contra Incêndios em Unidades de Saúde;



Riscos Laborais;



Plano de Segurança: Riscos e Medidas Específicas;



Gestão do Risco;



Formação integrada: CCI-GRH-SST.

GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO
As atividades desenvolvidas por este serviço no ano de 2018 constam na ficha do serviço em anexo.

GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS
As atividades desenvolvidas por este serviço no ano de 2018 constam na ficha do serviço em anexo.
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GABINETE DE AUDITORIA INTERNA
Para além das atividades prevista em sede de Plano de Atividades, o Gabinete de Auditoria Interno
desenvolveu ainda as seguintes atividades:

Resumo das principais atividades

Principais resultados

Follow-up Auditoria Urgências do HFF
Auditoria às atividades desenvolvidas pelo DSP/USP
na Sanidade Marítima
Contributo na elaboração do Plano de Controlo
Interno Integrado do MS
Auditoria ao Incremento dos horários de trabalho
acima das 35 horas nas USF de modelo B - 64
processos

Contribuir para mitigar as fragilidades detetadas no respetivo processo de
auditoria
Contribuir para o reforço do Sistema de Controlo Interno instituído na
ARSLVT
Contribuir para o reforço do Sistema de Controlo Interno instituído do MS
Contribuir para o reforço do Sistema de Controlo Interno instituído na
ARSLVT e contribuir para mitigar as fragilidades detetadas

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Durante o ano de 2018, o Gabinete de Comunicação (GC) da ARSLVT, I.P. desenvolveu as seguintes
atividades:

Resumo das principais atividades

Principais resultados
Atingido

Reformulação do Plano de Comunicação Estratégico
Relacionamento com os órgãos de comunicação social

Atingido

Assegurar a Assessoria Mediática ao Conselho Diretivo e
Atingido
Dirigentes
Divulgação da atividade da ARSLVT junto dos media

Superado

Promoção da saúde e prevenção da doença

Atingido

Produção de conteúdos
comunicação online
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AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

RECURSOS HUMANOS
TABELA 4 - RECURSOS HUMANOS 2018
EFETIVOS (Planeados
em
01-01-2018)

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS (Realizados)
31-12-2018

PONTUAÇÃO

RH
PLANEADOS
PONTUAÇÃO

RH
REALIZADOS
PONTUAÇÃO

DESVIO

DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior

4

4

20

80

80

0,0

0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa

22

24

16

352

384

32,0

9%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)

340

363

12

4.080

4.356

276,0

7%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)

19

8

9

171

72

-99,0

-58%

Técnicos de Informática
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais

27

30

8

216

240

24,0

11%

1.927

1.871

8

15.416

14.968

-448,0

-3%

592

586

5

2.960

2.930

-30,0

-1%

-4%

Outros (exemplos)

-

Médicos

2.859

2.734

12

34.308

32.808

-1.500,0

Enfermeiros

2.820

2.715

12

33.840

32.580

-1.260,0

-4%

Administradores Hospitalares

13

15

12

156

180

24,0

15%

Tecnicos Superiores de Saúde

-22%

195

153

12

2.340

1.836

-504,0

Farmacêuticos

0

8

12

0

96

96,0

Inspectores

0

0

12

0

0

0,0

Investigadores

0

0

12

0

0

0,0

316

296

12

3.792

3.552

-240,0

-6%

9.134

8.807

97.711

94.082

-3.629,0

-4%

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Totais

Fonte – Os dados de “Efetivos Realizados” correspondem a dados do Balanço Social do ano de 2018.

GRÁFICO 1 - RECURSOS HUMANOS 2018-2017

Fonte - Dados do Balanço Social dos anos indicados.

O aumento de 355 efetivos entre 31/12/2017 e 31/12/2018 deveu-se sobretudo ao aumento do número de
enfermeiros (+273), ao aumento do número de assistentes técnicos (42 = 53 Assistentes Técnicos -11 Coordenadores
Técnicos) e ao aumento do número de médicos (+36 médicos especialistas e +23 médicos em formação pré-carreira)
Apesar de o número geral de efetivos ter aumentado na ARSLVT, existiu no ano de 2018 um decréscimo no grupo
profissional de assistentes operacionais (-42), e de técnicos superiores de saúde (-5).
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Página 99

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

TABELA 5 - GRUPOS PROFISSIONAIS NA ARSLVT, I.P. – 2017 e 2018
DESIGNAÇÃO
Dirigentes - Direção Superior
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)
Técnicos de Informática
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outros (carreiras especiais da saúde):
Médicos
Médicos (formação pré-carreira)
Enfermeiros
Administradores Hospitalares
Técnicos Superiores de Saúde
Farmacêuticos
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Totais

EFETIVOS
31-12-2017

EFETIVOS
31-12-2018

Variação
2018-2017

4
22
348
19
29
1.818
628

4
24
363
8
30
1.871
586

1.988
687
2.442
13
158
0
296

2.024
710
2.715
15
153
8
296

0
2
15
-11
1
53
-42
0
36
23
273
2
-5
8
0

8.452

Homens
Mulheres

8.807
1.513
6.939

355
1.530
7.277

17
338

Destaca-se o facto de quase 82,6% do total de efetivos da ARSLVT serem do sexo feminino e de aproximadamente
20% dos efetivos terem 60 anos ou mais de idade.

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFETIVOS

Ano

N.º de
efetivos
(Balanço
Social)

2013
2014
2015
2016
2017
2018

8.251
7.930
8.126
8.283
8.452
8.807

Se atentarmos na análise da evolução dos recursos humanos nos últimos 6 anos, assinala-se a tendência de um
aumento do número de efetivos ao longo destes anos na ARSLVT desde o ano 2014, tendo-se registado um aumento de
877 efetivos em 2018 face a 2014.
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RECURSOS FINANCEIROS
Os valores relativos à execução final do Orçamento da despesa desta ARS a 31-12-2018 foram os seguintes:
TABELA 6 – EXECUÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)
DESIGNAÇÃO
Orçamento de Funcionamento
Despesas com Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços Correntes
Outras Despesas Correntes e de Capital
Orçamento de Investimentos (OI)
Outros Valores
Parcerias Publicas Privadas
TOTAL (OF+OI+Outros)

ORÇAMENTO INICIAL
2018
1 187 624 635 €
307 355 090 €
879 791 498 €
478 047 €
0€
0€
240 900 000 €
1 428 524 635,00

ORÇAMENTO
CORRIGIDO 2018
1 273 074 236 €
319 456 962 €
952 702 165 €
915 109 €
10 196 628 €
283 233 569 €
283 233 569 €
1 566 504 433,00

ORÇAMENTO
EXECUTADO 2018
1 256 394 889 €
319 416 360 €
936 070 963 €
907 566 €
7 560 754 €
283 109 060 €
283 109 060 €
1 547 064 702,62

DESVIO

DESVIO EM %

-16 679 347 €
-40 602 €
-16 631 202 €
-7 543 €
-2 635 874 €
-124 509 €
-124 509 €
-19 439 730 €

-1%
0%
-2%
-1%
-26%
0%
0%
-1%

TABELA 7 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
Designação

Orçamento

2017

Orçamento
executado

2018

Desvio

Desvio em
%

Receita Corrente
R3 - Taxas, multas e outras penalidades

35.792.549

34.425.799

35.792.548

7.833

7.817

7.833

R5 - Transferências Correntes

1.527.527.670

1.496.403.493

1.509.213.332

R6 - Venda de bens e serviços

775.688

4.680.539

774.727

R7 - Outras receitas correntes

2.606.246

3.342.811

2.607.199

1.566.709.986

1.538.860.459

1.548.395.638

967.100
13.942

0

967.100

0

13.942
639

R4 - Rendimentos de propriedade

Total receitas correntes

100%
100%
99%
100%
100%
99%

1.366.748
16
12.809.839
-3.905.812
-735.612
9.535.179

4%
0%
1%
-83%
-22%
1%

100%
100%
100%
100%
100%

967.100
13.942
639
-55.635
926.045
0
51.911
51.911
10.513.135

100%
100%
100%
-99%
1651%

Receita de Capital
R8 - Venda de bens de investimento
R9.3 - Outras
R10 - Outras receitas de capital

639

0

R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos

469

56.104

469

982.150

56.104

982.149

R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais

1.057.796

277.049

328.960

Total outras receitas

1.057.796

277.049

328.960

1.568.749.932

1.539.193.612

1.549.706.748

Total receitas de capital
Outras Receitas

Total Geral

31%
31%
99%

19%
19%
1%

No ano de 2018 cobrou-se receita no valor de 1.549.706.748 € correspondendo a uma execução orçamental de
99% face ao orçamento corrigido.
Comparando com o ano anterior verificou-se um acréscimo de receita cobrada de 10.513.135€ (+ 1%) derivado
essencialmente ao efeito dos aumentos nas rubricas de Transferências correntes de 12.809.839 € (1%) e Taxas, multas
e outras penalidades de 1.366.748 € (%).
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TABELA 8 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Execução Orçamental da Despesa

Orçamento

2017

2018

Orçamento
executado

Desvio

Desvio em
%

Despesa Corrente
D1 - Despesas com pessoal
D2 - Aquisição de bens e serviços

319.456.962

313.132.047

319.416.360

1.235.412.455

1.213.537.318

1.218.862.235

D3 - Juros e outros encargos

118.789

8.519

116.940

D4 - Transferências Correntes

201.161

256.280

200.847

1.118.438

920.054

907.566

1.556.307.805

1.527.854.218

1.539.503.948

7.700.111
2.496.517

8.274.672

5.677.764

2.006.929

1.882.991

D6 - Outras despesas correntes
Total despesa correntes

100%
99%
98%
100%
81%
99%

6.284.313
5.324.917
108.421
-55.433
-12.488
11.649.730

2%
0%
1273%
-22%
-1%
1%

74%
75%
74%
99%

-2.596.908
-123.938
-2.720.847
8.928.883

100%
100%
-26%
1%

Despesa de Capital
D7 - Investimento
D8 - Transferências de capital
Total despesa de capital
Total Geral

10.196.628

10.281.601

7.560.754

1.566.504.433

1.538.135.819

1.547.064.703

Em 2018 a ARSLVT pagou despesa no montante de 1.547.064.703 € correspondendo a uma execução orçamental
de 99,8% face ao orçamento corrigido.
Relativamente ao ano anterior verificou-se um acréscimo da despesa paga de 8.928.883 € (1%) na sequência do
reforço do orçamento. Esta variação apresentou um acréscimo de 11.649.730 € em despesas correntes e uma
diminuição das Despesas de Capital no valor de 2.720.847 €.
A variação das despesas correntes deveu-se essencialmente ao efeito conjugado dos aumentos de 6.284.313 € e de
5.324.917 € nas rúbricas de Despesas com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços respetivamente.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
Cabe ao Gabinete de Auditoria Interna, de uma forma independente e objetiva, lançar as bases da atividade de
auditoria e controlo interno, utilizando uma abordagem sistemática e disciplinada, no sentido de acrescentar valor,
melhorar a efetividade do sistema de controlo interno, de gestão de risco e processos de governação. Assim, apresentase o Anexo A com o levantamento efetuado pelo Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GAI) junto dos serviços e
unidades da ARSLVT:
Anexo A do Documento nº 1/2010 (GT CCAS) – Avaliação dos Serviços – Linhas de Orientação Gerais
Aplicado (X)
Questões

Fundamentação
S

N

NA

1 – Ambiente e Controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações
técnicas do sistema de controlo interno?

X

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão?

X

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria
possuem a habilitação necessária para o exercício da
função?

X

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de
integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética e
de conduta, carta do utente, princípios de bom
governo)?

X

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que
garanta a adequação do mesmo às funções e
complexidade das tarefas?

Existe uma estrutura central (Academia
de Formação e Desenvolvimento) que
integra a formação e existem planos de
formação nos 15 ACES da ARSLVT
(Agrupamentos de Centros de Saúde)

X

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos
contactos regulares entre a direção e os dirigentes das
unidades orgânicas?

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e
controlo externo?

Através nomeadamente de ações de
auditoria
desenvolvidas
em
áreas
específicas de serviços (centrais e
desconcentrados)

Apesar da existência de contactos
frequentes
(antecipadamente
programados e caracter urgente) entre a
direção e os dirigentes, não está
formalmente definida a regularidade em
que ocorrem

X

X

2 – Estrutura Organizacional

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às
regras definidas legalmente?

X

Quanto ao SIADAP 3 e relativamente ao
último biénio (2017-2018) o processo,
segue os prazos legalmente definidos e
ainda decorre.
2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?
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No que concerne ao ciclo do SIADAP 2
(Subsistema de Avaliação do Desempenho
dos Dirigentes da Administração Pública), é
realizado nos termos das respetivas
comissões de serviço.
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Aplicado (X)
Questões

Fundamentação
S

N

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço
que frequentaram pelo menos uma ação de formação?

NA
n.d

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço
3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

X

3.2 A competência para autorização da despesa está
claramente definida e formalizada?

X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X

Para a maioria das áreas e serviços

3.4 Está implementado um sistema de rotação de
funções entre trabalhadores?

X

Não está implementado para a totalidade
de funções

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes
tarefas, conferências e controlos estão claramente
definidas e formalizadas?

X

Nem todas as responsabilidades funcionais
se encontram formalizadas.

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?

X

Não existe para a totalidade dos fluxos dos
processos.

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente
definidos de forma a evitar redundâncias?

X

Existe para a generalidade dos circuitos

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas?

X

Durante o ano de 2018, iniciou-se o
processo de revisão do PPRIC para a
entrada em vigor de um novo plano em
2019

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas é executado e monitorizado?

X

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de
contabilidade, gestão documental e tesouraria?
4.2 As diferentes aplicações estão
permitindo o cruzamento de informação?

integradas

X
X

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta
a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos
sistemas?

X

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação
é utilizada nos processos de decisão?

X

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o
acesso de terceiros a informação ou ativos do serviço?

X

4.6 A informação dos computadores de rede está
devidamente salvaguardada (existência de backups)?

X

4.7 A segurança na troca de informações e software
está garantida?

X

Na sua maioria, através da exportação de
dados
Apesar da inexistência de um mecanismo
abrangente (ao universo de sistemas de
informação em utilização) e automatizado,
existem controlos que permitem detetar
eventuais inconformidades

5 – Outros
(facultativo e quando aplicável)
Legenda: S – Sim, N – Não, NA – Não Aplicável
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APRECIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA ARSLVT PELOS UTILIZADORES EXTERNOS
A maioria das Unidades de Saúde Familiar dos ACES promove regularmente questionários de satisfação aos
utentes utilizadores, visando a melhoria contínua dos cuidados prestados à população.
A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e o Centro de Estudos e Investigação em Saúde da
Universidade de Coimbra (CEISUC) promoveram, com a estreita colaboração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, a aplicação de um estudo de monitorização da satisfação dos utentes e profissionais das unidades
funcionais (UCC, UCSP, URAP, USF e USP) de Cuidados de Saúde Primários de Portugal Continental, que decorreu entre
fevereiro e março de 2018.
Acresce ainda que a metodologia de contratualização delineada pela ACSS propõe e identifica a necessidade de
implementar um instrumento de recolha transversal e comum a todas as Regiões e unidades de saúde, com o objetivo
de proceder à identificação do grau de satisfação dos clientes externos das unidades de saúde. No entanto, esse
instrumento de recolha da opinião dos utentes dos cuidados de saúde primários, não foi ainda alcançado, o que se
espera venha a concretizar-se com a maior brevidade.
Em 2018 não foi realizado questionário específico aos interlocutores diretos da ARSLVT (outros Organismos) com
vista à recolha de crítica e contributos de melhoria a implementar no âmbito dos Serviços e contactos prestados pelos
profissionais deste Instituto.

AUDIÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES NA AUTOAVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS
A autoavaliação da ARSLVT, IP contou com a participação direta dos dirigentes intermédios, através da análise
críticas das atividades realizadas e da monitorização do QUAR.
A grande maioria das Unidades Funcionais (USF) dos ACES promoveu a avaliação da satisfação, quer dos
profissionais, quer dos utentes, em 2018.
Tal como referido no item anterior, a ACSS e o CEISUC promoveram, com a estreita colaboração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a aplicação de um estudo de monitorização da satisfação dos profissionais
das unidades funcionais (UCC, UCSP, URAP, USF e USP) de Cuidados de Saúde Primários de Portugal Continental, que
decorreu entre fevereiro e março de 2018. Esta avaliação da satisfação concretizou-se, através de um questionário
disponível na internet, para preenchimento on-line. A fim de garantir o rigor necessário ao estudo, nomeadamente, que
cada profissional respondesse apenas uma vez, e, principalmente para garantir o completo anonimato, o acesso aos
questionários fez-se por palavra-chave, que foram distribuídas, de acordo com o número de profissionais que,
efetivamente, se encontravam ao serviço na data de realização do estudo (excluíram-se profissionais ausentes por
motivo de doença, férias, etc…), tendo por base os dados fornecidos pela ACSS, ARSLVT, I.P. e serviços desconcentrados
(ACES). A amostra do referido estudo foi a seguinte: 98 UCSP, 86 USF-A, 64 USF-B, 53 UCC, 15 URAP e 15 USP.
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Região de Saúde

Questionários
Esperados

Questionários
Recebidos

Taxa de Resposta

6041

2138

35,4%

Questionários
Esperados

Questionários
Recebidos

Taxa de Resposta

Almada-Seixal

541

183

33,8%

Amadora

233

62

26,6%

Arco Ribeirinho

365

60

16,4%

Arrábida

361

225

62,3%

Cascais

315

136

43,3%

Estuário do Tejo

383

219

57,2%

Lezíria

424

129

30,4%

Lisboa Central

427

168

39,3%

Lisboa Norte

374

137

36,6%

Lisboa Ocidental e Oeiras

390

131

33,6%

Loures-Odivelas

555

232

41,8%

Médio Tejo

482

108

22,4%

Oeste Norte

310

107

34,5%

Oeste Sul

387

191

49,4%

Sintra

495

50

10,1%

ARS LVT

ACES

O questionário incluiu os seguintes parâmetros de avaliação:


Dados sócio demográficos (sexo, idade, situação familiar, escolaridade, composição do agregado familiar,
número de filhos, rendimento familiar suficiente, emigrou ou pensou emigrar e auto-avaliação do estado
de saúde);



Situação profissional (Categoria profissional, tipo de vinculo, horas semanais de trabalho previstas no
contrato com a Unidade, Desempenho de funções de coordenação, de gestão ou de chefia, tempos de
trabalho na Unidade – anos, Tempo de exercício da profissão – anos, Desempenho de funções em
acumulação, Horas semanais de trabalho em acumulação);



Avaliação dos profissionais (Índice de satisfação profissional);



Qualidade no local de trabalho (Política de recursos humanos, Moral, Recursos tecnológicos e financeiros);



Qualidade da prestação de cuidados na sua Unidade;



Melhoria contínua da qualidade.

No que respeita aos resultados nacionais e regionais, aguarda-se autorização da ACSS para a sua divulgação.
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Em relação aos colaboradores da sede, em 2018, não foi realizada a auscultação quanto ao grau de satisfação
destes, através da aplicação de instrumentos. De referir que, em outubro de 2016, a ARSLVT, I.P. promoveu “O Dia
Aberto à Participação de Todos”, dirigido aos colaboradores da sede. Esta iniciativa, que decorreu durante dois dias,
contou com a participação de 138 trabalhadores e 11 elementos com cargos de chefia ou responsabilidade de unidades
orgânicas destes serviços. Foram abordados os temas “Bem-estar no trabalho”, “Competências profissionais”,
“Conciliação entre o trabalho e a vida privada” e “Inovação e ideias novas”, tendo sido produzido um relatório.

DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DE DESEMPENHO
O desenvolvimento de formação aos profissionais que reforcem as suas competências e estimulem a autoestima e
identificação com a organização, a aplicação de metodologias de autoavaliação, identificando áreas de maior
insatisfação que permitam a atuação do Conselho Diretivo da ARSLVT dirigida às áreas expressas como de menor
satisfação, poderão facilitar o reforço positivo do desempenho.
A divulgação das atividades em curso, das boas práticas, das iniciativas e medidas estratégicas de integração entre
níveis de cuidados, o reforço do trabalho colaborativo e a potenciação das sinergias dos profissionais contribuirá
também para a melhoria do bem-estar da organização e criação de uma imagem positiva da mesma.
A possibilidade de serem concretizados projetos de investimento no âmbito dos cuidados de saúde primários e a
contratação de novos médicos de Medicina Geral e Familiar e de outros profissionais constituem medidas essenciais
para o reforço do desempenho organizacional dos cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo.
A execução de projetos e de iniciativas que promovam a interligação dos serviços e da comunidade poderão ser
impulsionadores de mais-valia e de inovação organizacional.
Por sua vez, a audição dos profissionais e dos utentes sobre a gestão e projetos em curso, bem como a adoção de
projetos, medidas, iniciativas propostas por profissionais e utentes promovem a gestão participada, a adesão e reforço
de identidade. O desenvolvimento de formação aos profissionais que reforcem as suas competências e estimulem a
autoestima e identificação com a organização, aplicação de metodologias de autoavaliação, como o CAF, podem
incrementar o desempenho positivo da instituição, com vista a identificar as áreas de maior insatisfação e permitir uma
atuação por parte do Conselho Diretivo da ARSLVT dirigidas às áreas expressas como de menor satisfação.
A divulgação das atividades em curso, das boas práticas, o reforço do trabalho colaborativo e a potenciação das
sinergias dos profissionais contribuirá também para a melhoria do bem-estar da organização e criação de uma imagem
positiva da mesma.
O alinhamento de ações e projetos dos vários Serviços da ARSLVT com as linhas orientadoras do Plano Estratégico
2017-2019 e Plano Regional de Saúde 2017-2020, será fundamental para o reforço de uma gestão por objetivos e a
concretização de metas de saúde de âmbito regional e nacional. O trabalho em curso de reforço da imagem institucional
também contribui para o reforço positivo do desempenho dos Serviços e da ARSLVT no seu conjunto.
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COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS, NO PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL,
QUE POSSAM CONSTITUIR PADRÃO DE COMPARAÇÃO
Comparação Plano Nacional e Internacional

Comparações nacionais ou internacionais

Organismo

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está entre os melhores; manteve nível de
excelência antes atingido.
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está acima do meio da tabela e progrediu
favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a manutenção do nível de excelência
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está entre os melhores; manteve nível
de excelência antes atingido
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela e
progrediu favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela mas não
melhorou posição ou não apresenta informação para concluir sobre a evolução da sua posição
Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas de
informação,…); está entre os melhores; manteve nível de excelência antes atingido.
Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas de
informação,…); está no meio ou acima do meio da tabela; evolui favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte (processos internos, formação, sistemas
de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas não melhorou posição ou não indica
evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: está abaixo do meio da tabela mas evoluiu favoravelmente.
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, a uma área core ou a uma área de suporte:
situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente
Não foi efetuada qualquer tipo de comparação

X

Prémios e ou menções de entidades Externas
Prémio de Boas Práticas Infarmed 25+
No encerramento das comemorações do 25º aniversário do INFARMED, I.P., este Organismo organizou, no dia 15
de janeiro de 2019, uma sessão de atribuição de Prémios de Boas Práticas Infarmed 25+, no âmbito da qual foram
distinguidos projetos e instituições promotoras de boas práticas, no setor dos Medicamentos e Produtos de Saúde. A
ARSLVT, I.P. foi distinguida pelo INFARMED, I.P., no âmbito do controlo e utilização racional de benzodiazepinas, na
Região, com o “Programa de Uso Responsável de Benzodiazepinas”, elaborado pela Comissão de Farmácia e
Terapêutica. Apresenta-se um breve resumo acerca deste Programa:

“Utilização de Benzodiazepinas (BZD) – um grave problema de saúde pública
As BZD constituem o subgrupo de psicofármacos com maior utilização em Portugal, segundo um estudo publicado
pelo INFARMED, sendo que o consumo nacional é superior ao de outros países europeus.
Apesar de percecionadas como muito eficazes e bem toleradas, os efeitos secundários que originam em utilizações
mais prolongadas, e a tolerância e dependência que causam, tornam o elevado consumo de BZD um grave problema de
saúde pública.
Partindo destes pressupostos, e comungando destas preocupações, a ARSLVT definiu um programa de informação
e formação dirigido a todos os profissionais de saúde da Região. Este programa iniciou-se pela publicação de um
boletim terapêutico, cujo objetivo se centrou no revisitar das recomendações de boa prática no uso de benzodiazepinas
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e na disponibilização de estratégias de promoção da sua utilização racional, promovendo a descontinuação gradual
destes fármacos nos doentes com critérios para tal. O Boletim compreende dois anexos, onde são fornecidas
ferramentas adicionais de suporte à decisão clínica e utilização racional de benzodiazepinas.
Saliente-se que nesta estratégia se incluiu um folheto de informação, dirigido ao cidadão, que procura ajudar os
doentes a refletir sobre a utilização adequada de benzodiazepinas.
O Programa de Uso Responsável de Benzodiazepinas incluiu a apresentação desta estratégia aos responsáveis de
todas as unidades de saúde da Região e a implementação de um modelo de monitorização especifico e inovador que
permitirá aferir a eficiência e a efetividade do programa.”
12.ª Edição Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS)

No âmbito da 12.ª Edição Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS), promovido pela Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Hospitalar (APDH), dos 13 nomeados na categoria de "Melhor Projeto", dois dos finalistas foram
projetos da responsabilidade de dois ACES: o ACES Lisboa Norte – USF Tílias, que implementou o Projeto “Melhoria da
qualidade da utilização a longo prazo dos inibidores da bomba de protões” e o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, com o
Projeto “Consulta para doação de leite humano” que recebeu uma Certificação de Boas Práticas. Também, ao nível do
concurso para melhor póster, de um total de 15 nomeados, foram apresentados dois projetos, designadamente “Cuidar
da pessoa com demência e seu cuidador” e “Estamos cá”, desenvolvidos, respetivamente, pelos Agrupamentos de
Centros de Saúde de Cascais e Oeste Norte.
De acordo com a APDH, a participação no Encontro de Boas Práticas em Saúde (última fase de avaliação do
Prémio), onde são apresentados os projetos finalistas, após as fases de avaliação científica (documental e “ in loco”),

atesta a existência de uma boa prática, a ser divulgada.

UNIDADES HOMOGÉNEAS
Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é
usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; essa evolução é
positiva mas maioritariamente moderada, é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é
usada na autoavaliação mas não foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações desenvolvidas pelas U.H. (não
sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica com evolução positiva, mas moderada, sobre ações desenvolvidas pelas U.H.
(não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os
resultados); é usada na autoavaliação mas não foi considerada nos objetivos de qualidade do QUAR .
O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre recursos utilizados pelas U.H.
(humanos, financeiros, materiais).
O relatório não contém informação sobre U.H. , ou existindo, não é usada na autoavaliação para justificar a evolução
positiva nos resultados obtidos pelas U.H.
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COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE OUTROS SERVIÇOS, ORGANISMOS OU ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
Dando continuidade à avaliação dos resultados e do desempenho institucional da ARSLVT em 2018, apresenta-se
de seguida quadro comparativo dos objetivos operacionais e indicadores com os resultados ou melhores valores de
desempenho de outros Organismos, Serviços. Esta dimensão de análise introduz uma perspetiva de comparação com
outros Serviços e de melhoria contínua do desempenho da ARSLVT, IP, optando-se sempre pelo melhor valor proposto
para a ARSLVT ou de meta ou melhor valor a nível nacional.
No conjunto dos indicadores, apesar dos condicionalismos e contexto da conjuntura dos últimos anos, verifica-se
um desempenho em alinhamento com o esperado, denotando esforço de corresponder e cumprir com as orientações e
expectativas de resultados em saúde. Constata-se também a necessidade de manter objetivos de melhoria contínua e de
renovação dos esforços de alcançar melhores resultados em saúde na RLVT.

Comparação com o desempenho de outros Serviços ou Orientação para 2018 *
* Numa pers peti va de mel hori a contínua , no ca s o de ori enta çã o da DGS o va l or de benchma rk i ndi ca do é o va l or propos to pa ra a ARSLVT ou o va l or da meta na ci ona l a a ti ngi r, i . e., opta -s e pel o va l or ma i s exi gente.
OBJECTIVOS OPERACIONAIS

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08) (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

1.2.

% de incremento de primeiras consultas de apoio
intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS
tendo como referência o ano anterior

Serviço
responsável

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Resultado

Serviço comparável /
Orientação

Resultado

Desvio

DSP

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,60%

5,0%

45%

DGS

10%

350,0%

OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

Serviço
responsável

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Resultado

Serviço comparável /
Orientação

Resultado

Desvio

5.2

% de ACES com rastreio de cancro do colon e reto
organizado em população entre os 50-74 anos(Nº
ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1
unidades por ACES com cobertura

ERA/RASTREIOS

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

40%

100%

93%

DGS

50%

86,0%

5.3

% de utentes com registo de diabetes que
realizaram rastreio da retinopatia diabética

ERA/RASTREIOS

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

29%

30%

29%

DGS

30%

-3,3%

5.4

% de ACES com projeto piloto de rastreio de saúde
visual infantil na coorte dos 2 anos

ERA/RASTREIOS

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13%

13%

DGS

20%

-35,0%

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

Serviço
responsável

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Resultado

Serviço comparável /
Orientação

Resultado

Desvio

9.1

Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV
cumprido) nas crianças que completam os 2 anos
de idade no ano em avaliação

DSP

95,1%

94,9%

95%

94%

91,0%

95%

96,4%

DGS

95,0%

1,5%

9.2

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina
contra o sarampo (PNV cumprido) nas crianças que
completam os 6 anos de idade no ano em avaliação

DSP

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

85,2%

95%

94,2%

DGS

95,0%

-0,8%

Serviço
responsável

2013

2014

2015

2016

2017

Meta 2018

Resultado

Serviço comparável /
Orientação

Resultado

Desvio

DSP

n.d.

91,3%

89,6%

90%

87%

85%

88,1%

DGS

85%

3,6%

OOp 10: Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R
INDICADORES

10.1

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal
em residentes em Estruturas Residenciais para
pessoas idosas
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BALANÇO SOCIAL
Efetivos
Em 31 de Dezembro de 2018, a ARSLVT contava com um total de 8.807 Efetivos, distribuídos pelos diversos grupos
profissionais de acordo com o quadro e gráficos seguintes:
TABELA 9 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS POR GRUPO PROFISSIONAL
2016

2017

2018

∆ Efetivos
(2018-2017)

11

11

13

2

Médicos

2 507

2 680

2 740

60

Pessoal de Enfermagem
Técnicos Superiores de Saúde e
Farmacêutico
Pessoal Técnico de Diagnóstico e
Terapêutica
Pessoal Informática

2 427

2 442

2 715

273

157

158

161

3

295

296

296

0

Grupos Profissionais
Dirigentes

Técnicos Superiores
Pessoal Assistente Técnico
Pessoal Assistente Operacional

35

34

35

1

341

366

382

16

1 880

1 837

1 879

42

630

628

586

-42

8 283

8 452

8 807

355

Homens

1 482

1 513

1 530

17

Mulheres

6 801

6 939

7 277

338

TOTAL

Fonte: Balanço Social

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS POR GRUPO PROFISSIONAL

Em termos de evolução e comparando com o total de efetivos do ano de 2017, verificou-se um aumento de 355
efetivos.
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Nível etário
No que respeita à estrutura etária, verifica-se que, no ano de 2018, cerca de 15% dos efetivos têm idade entre os
45-49 anos, sendo a distribuição pelos vários níveis etários de acordo com o representado no quadro e gráficos
seguintes.
TABELA 10 - EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS POR GRUPO ETÁRIO
Grupo etário

2016

2017

2018

∆ Efetivos
(2018-2017)

Até aos 20 anos

0

0

0

0

20 – 24

0

0

1

1

25 – 29

397

393

390

-3

30 – 34

708

752

809

57

35 – 39

916

859

951

92

40 – 44

1 317

1 237

1 278

41

45 – 49

1 244

1 302

1 325

23

50 – 54

1 142

1 184

1 229

45

55 – 59

1 156

1 093

1 098

5

60 - 64

1 199

1 345

1 367

22

65 - 69

197

275

358

83

7

12

1

-11

8 283

8 452

8 807

355

70 ou mais
Total
Fonte: Balanço Social

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS POR GRUPO ETÁRIO
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Nível de escolaridade
Atendendo à área de atividade da ARSLVT, I.P. a qual exige profissionais qualificados, no ano de 2018, verifica-se
que em termos de escolaridade, 46,3% dos profissionais têm um nível de escolaridade de licenciatura ou superior.
TABELA 11 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
2016

2017

2018

∆ Efetivos
(2018-2017)

> 4 anos escolaridade

17

0

18

18

4 anos

176

176

141

-35

6 anos

204

196

191

-5

9º ano

504

490

469

-21

11º ano

386

365

344

-21

12º ano ou equivalente

1564

1531

1612

81

Bacharelato

588

575

550

-25

Licenciatura

3954

3983

4078

95

Mestrado

887

1102

1398

296

3

4

6

2

8283

8422

8807

385

Nível escolaridade

Doutoramento
Total
Fonte: Balanço Social

GRÁFICO 5 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Fonte: Balanço Social
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Absentismo
Em termos comparativos verifica-se que no ano 2018 existiu um aumento do número de dias de ausência em mais
28.186 face a 2018, conforme quadro e gráfico seguinte:

TABELA 12 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS DE AUSÊNCIA
2016

2017

2018

∆ Efetivos
(2018-2017)

89

63

73

10

Médicos

64 751

80 329

79 503

-826

Pessoal de Enfermagem

61 363

58 056

75 598

17 542

Técnicos Superiores Saúde e
Farmacêuticos

4 195

4 173

4 053

-120

Pessoal Técnico de Diagnóstico e
Terapêutica

6 658

7 358

7 518

160

Pessoal Informático

567

287

442

155

Técnicos Superiores

6 343

6 611

8 107

1 496

Pessoal Assistente Técnico

51 547

42 094

48 567

6 473

Pessoal Assistente Operacional

18 544

18 827

22 123

3 296

Total

214 057

217 798

245 984

28 186

Grupo profissional
Dirigentes

Fonte: Balanço Social

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS DE AUSÊNCIA
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INICIATIVAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Em cumprimento do estipulado no n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 8 de junho, DR
1.ª Série, n.º 122 de 25 de junho de 2010 e da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, informa-se que, em 2016, o
montante global despendido pela ARSLVT com a rubrica de publicidade institucional foi de 23.424,08€.
TABELA 13 - INICIATIVAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Trimestre
1º Trimestre

Entidade

Nome

Serviço

Montante

600007200

LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE

SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMATIVO

81,54

600005613

IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA

Pública de anúncio em DR - 2017

94,32

600003053

PÚBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.

PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

600004502

CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE

SERVIÇO CLIPPING

600005613

IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA

Pública de anúncio em DR - 2017

600010833

COFINA MEDIA, S.A.

PUBLICIDADE OBRIGATÓRIA

600012329

DBSX CREATIVE NETWORK UNIPESSOAL LD

Produção de Roll-UP'S

1º Trimestre Total
2º Trimestre

175,86
254,61
2398,5
3944,43
688,21
688,8
7 974,55

2º Trimestre Total
3º Trimestre

600004502

CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE

SERVIÇO CLIPPING

1 439,10

600005613

IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA

Pública de anúncio em DR - 2017

1 886,95

600007200 LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE

SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMATIVO

600012289 XISBE AUDIOVISUAIS E MULTIMEDIA

Vídeos explicativos cancro

489,22
3 001,20

3º Trimestre Total
4º Trimestre

6 816,47
600004502

CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE

SERVIÇO CLIPPING

1 439,10

600005613 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA

Pública de anúncio em DR - 2017

2 100,88

600012289 XISBE AUDIOVISUAIS E MULTIMEDIA
LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE
600007200

Vídeos explicativos cancro

4 428,00

SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMATIVO

489,22

4º Trimestre Total

8 457,20

Total Geral

23 424,08

INFORMAÇÃO HISTÓRICA
Informação incluída no RA, para além do QUAR

Organismo

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva sobre os resultados das ações
desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é
usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas moderada, sobre os resultados das
ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é
usada na autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não
sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de evolução) sobre ações desenvolvidas
pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os
resultados); é usada na autoavaliação mas não está relacionada com os objetivos do QUAR.
O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre recursos utilizados pelo serviço
(humanos, financeiros, materiais).
O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na autoavaliação para justificar a evolução positiva
nos resultados obtidos pelo serviço.
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AVALIAÇÃO FINAL
No presente Relatório evidenciam-se os resultados alcançados, a partir das atividades realizadas pelos Serviços e
Unidades Funcionais da ARSLVT em 2018, assim como através dos dados disponíveis nos sistemas de informação
(SIARS, SINUS, SICA, RHV, SAP, etc.) ou através de reuniões com cada um dos principais intervenientes neste processo
de autoavaliação.
Dos resultados da avaliação final do serviço no âmbito do QUAR 2018, a ARSLVT, IP alcançou um Resultado
quantitativo final, em termos de cumprimento dos objetivos operacionais, de 105 %.
A ARSLVT, não obstante os constrangimentos e dificuldades de contexto sentidas, tem procurado cumprir a sua
missão, com responsabilidade, compromisso, empenho, denodo, em linha com as orientações estratégicas e de políticas
de saúde, evidenciando pro-atividade, criação de valor e inovação, num esforço de melhoria contínua do seu
desempenho, de atingimento de melhores níveis de serviço, de saúde e bem-estar da população que serve.

Da avaliação global das atividades - com uma taxa de execução superior a 100%, com 4 indicadores superados, 17
atingidos e apenas 1 indicador não atingido, do total de 22 indicadores relativos aos 13 objetivos do QUAR propostos
para 2018 - resultam claros o empenho e o esforço da ARSLVT, I.P., em 2018. O esforço e empenho traduziram-se na
realização de atividades e projetos relevantes associados à missão e atribuições da ARSLVT, I.P., no âmbito dos
Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e de Continuidade de Cuidados, no que diz respeito às atividades
preventivas e assistenciais e atividades de apoio, nas várias dimensões (eficácia, eficiência e qualidade), desenvolvidas
pelos Serviços, e que contribuem para a concretização dos Planos Nacional e Regional de Saúde. Pelo exposto, propõese uma avaliação qualitativa de Satisfatória ao desempenho desta Administração Regional de Saúde em 2018.
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ANEXOS
ANEXO I – PRODUÇÃO DOS ACES
Produção de consultas de saúde de Adultos
Saúde Adultos
ACES
ACES Almada / Seixal
ACES Amadora
ACES Arco Ribeirinho
ACES Arrábida
ACES Cascais
ACES Estuário do Tejo
ACES Lezíria
ACES Lisboa Central
ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
ACES Loures / Odivelas
ACES Médio Tejo
ACES Oeste Norte
ACES Oeste Sul
ACES Sintra
Total Geral

1ª Ano

Seguintes

Total Saúde Adultos

180 175
83 239
112 120
121 511
106 167
123 496
118 870
138 324
118 195
117 929
178 078
151 383
109 468
107 905
172 700
1 939 560

567 666
207 768
321 229
348 610
265 419
327 029
393 290
337 965
297 693
306 669
466 581
439 545
345 913
295 353
438 711
5 359 441

747 841
291 007
433 349
470 121
371 586
450 525
512 160
476 289
415 888
424 598
644 659
590 928
455 381
403 258
611 411
7 299 001

Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019

Produção de consultas de saúde Infantil/Juvenil
Saúde Infantil/Juvenil
ACES
ACES Almada / Seixal
ACES Amadora
ACES Arco Ribeirinho
ACES Arrábida
ACES Cascais
ACES Estuário do Tejo
ACES Lezíria
ACES Lisboa Central
ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
ACES Loures / Odivelas
ACES Médio Tejo
ACES Oeste Norte
ACES Oeste Sul
ACES Sintra
Total Geral

1ª Ano

Seguintes

Total Saúde
Infantil/Juvenil

40 964
16 767
20 800
21 966
20 971
26 671
20 284
23 825
23 724
23 259
39 181
23 520
18 831
21 262
37 323
379 348

73 670
23 455
30 107
29 963
32 130
40 373
31 947
37 459
37 533
37 331
58 816
36 892
30 226
33 433
59 322
592 657

114 634
40 222
50 907
51 929
53 101
67 044
52 231
61 284
61 257
60 590
97 997
60 412
49 057
54 695
96 645
972 005

Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019
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Produção de consultas de Saúde Materna
Saúde Materna
ACES

1ª Ano

Seguintes

Total Saúde
Materna

ACES Almada / Seixal
ACES Amadora
ACES Arco Ribeirinho
ACES Arrábida
ACES Cascais
ACES Estuário do Tejo
ACES Lezíria
ACES Lisboa Central
ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
ACES Loures / Odivelas
ACES Médio Tejo
ACES Oeste Norte
ACES Oeste Sul
ACES Sintra

3 374
1 885
1 930
2 142
1 453
1 622
1 475
2 656
2 098
1 923
3 743
1 441
1 265
1 677
3 551
32 235

19 533
9 027
10 983
11 841
7 104
7 904
9 136
12 349
9 360
10 529
18 993
8 011
7 551
9 063
18 401
169 785

22 907
10 912
12 913
13 983
8 557
9 526
10 611
15 005
11 458
12 452
22 736
9 452
8 816
10 740
21 952
202 020

1ª Ano

Seguintes

Total
Planeamento
Familiar

16 492
7 345
12 888
13 162
6 374
6 540
9 874
12 043
10 098
12 617
18 032
12 607
15 717
12 800
18 853
185 442

10 863
3 083
6 644
7 055
2 991
4 515
3 659
5 120
5 125
6 129
9 857
4 922
7 436
4 476
7 488
89 363

27 355
10 428
19 532
20 217
9 365
11 055
13 533
17 163
15 223
18 746
27 889
17 529
23 153
17 276
26 341
274 805

Total Geral
Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019

Produção de consultas de Planeamento Familiar
Planeamento Familiar

ACES
ACES Almada / Seixal
ACES Amadora
ACES Arco Ribeirinho
ACES Arrábida
ACES Cascais
ACES Estuário do Tejo
ACES Lezíria
ACES Lisboa Central
ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
ACES Loures / Odivelas
ACES Médio Tejo
ACES Oeste Norte
ACES Oeste Sul
ACES Sintra
Total Geral
Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019
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Produção Total de consultas de especialidade
Especialidades

ACES

1ª Ano

Seguintes

Total
Especialidades

ACES Almada / Seixal

3 401

4 076

7 477

ACES Amadora

3 131

3 606

6 737

ACES Arco Ribeirinho

1 407

1 715

3 122

ACES Arrábida

1 845

44

1 889

68

7

75

ACES Estuário do Tejo

2 278

3 085

5 363

ACES Lezíria

3 489

3 602

7 091

ACES Lisboa Central

4 999

4 995

9 994

376

154

530

ACES Cascais

ACES Lisboa Norte
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

730

1 150

1 880

3 069

2 960

6 029

ACES Médio Tejo

900

930

1 830

ACES Oeste Norte

529

308

837

ACES Oeste Sul

2 138

3 447

5 585

ACES Sintra

2 398
30 758

1 494
31 573

3 892
62 331

ACES Loures / Odivelas

Total Geral
Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019

Produção Total de consultas de domicílios médicos
Domicílios

Saúde Adultos

Saúde Infantil

Saúde Materna

Planeamento Familiar

Total
Domicílios

ACES Almada / Seixal

5 150

28

19

11

5 208

ACES Amadora

1 381

7

1

2

1 391

ACES Arco Ribeirinho

2 020

53

30

7

2 110

ACES Arrábida

2 607

86

55

9

2 757

ACES Cascais

2 330

67

4

6

2 407

ACES Estuário do Tejo

2 044

35

11

4

2 094

ACES Lezíria

2 495

41

16

6

2 558

ACES Lisboa Central

3 240

47

14

7

3 308

ACES Lisboa Norte

3 354

108

4

3

3 469

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

3 760

70

8

7

3 845

ACES Loures / Odivelas

4 170

110

49

12

4 341

ACES Médio Tejo

3 159

44

21

7

3 231

ACES Oeste Norte

2 311

27

14

52

2 404

ACES Oeste Sul

2 510

31

11

4

2 556

ACES Sintra

3 565
44 096

101
855

14
271

4
141

3 684
45 363

ACES

Total Geral
Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019
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Total de atendimentos em Atendimento Complementar
Atendimento Complementar
ACES

Total Atendimento Complementar

ACES Almada / Seixal

16 917

ACES Amadora

7 226

ACES Arco Ribeirinho

13 974

ACES Arrábida

60 067

ACES Cascais

2 382

ACES Estuário do Tejo

22 110

ACES Lezíria

31 243

ACES Lisboa Central

8 209

ACES Lisboa Norte

37 412

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

2 765

ACES Loures / Odivelas

37 613

ACES Médio Tejo

13 148

ACES Oeste Norte

21 210

ACES Oeste Sul

58 485

ACES Sintra

31 811
Total Geral

364 572

Fonte: SIARS – consulta a 26/04/2019
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ANEXO II – PRODUÇÃO DOS HOSPITAIS
Consultas Médicas
Dezembro 2017

(Valores acumulados)

Instituições
Região de Saúde LVT

% Var Dez 2018/Dez
2017

Dezembro 2018

Primeiras
Consultas

Consultas
Subsequentes

Total
Consultas
Médicas

% Primeiras
Consultas/
Total Consultas

Primeiras
Consultas

Consultas
Subsequentes

Total
Consultas
Médicas

% Primeiras
Consultas/
Total Consultas

Var Dez 2018/Dez 2017

Primeiras
Consultas

Consultas
Subsequentes

Primeiras
Consultas

Consultas
Subsequentes

1 237 789

4 385 370

4 349 866

28,46%

1 238 921

3 176 343

4 415 264

28,06%

0,09%

-27,57%

1 132

-1 209 027

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

42 785

177 859

135 074

31,68%

42 735

131 213

173 948

24,57%

-0,12%

-26,23%

-50

-46646

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

114 387

458 142

343 755

33,28%

114 595

348 534

463 129

24,74%

0,18%

-23,92%

208

-109 608

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

74 506

236 374

161 868

46,03%

78 143

168 490

246 633

31,68%

4,88%

-28,72%

3 637

-67 884

Centro Hospitalar do Oeste, EPE

45 387

143 116

97 729

46,44%

44 160

95 750

139 910

31,56%

-2,70%

-33,10%

-1 227

-47366

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

78 034

183 559

105 525

73,95%

76 613

105 848

182 461

41,99%

-1,82%

-42,34%

-1 421

-77 711

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

4 866

63 429

58 563

8,31%

5 335

56 553

61 888

8,62%

9,64%

-10,84%

469

-6876

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa
Norte, EPE

184 583

714 158

529 575

34,85%

183 648

540 529

724 177

25,36%

-0,51%

-24,31%

-935

-173 629

Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Central, EPE

193 801

744 669

550 868

35,18%

190 585

541 018

731 603

26,05%

-1,66%

-27,35%

-3 216

-203 651

Hospital de Cascais, PPP

51 052

147 542

96 490

52,91%

55 503

103 144

158 647

34,99%

8,72%

-30,09%

4 451

-44 398

Hospital de Loures, PPP

93 565

278 387

184 822

50,62%

90 284

187 394

277 678

32,51%

-3,51%

-32,69%

-3 281

-90 993

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP

54 039

159 313

105 274

51,33%

54 953

111 830

166 783

32,95%

1,69%

-29,80%

914

-47 483

Hospital Distrital de Santarém, EPE

43 858

150 900

107 042

40,97%

41 207

104 732

145 939

28,24%

-6,04%

-30,60%

-2 651

-46 168

Hospital Garcia de Orta, EPE

88 915

291 266

202 351

43,94%

89 326

203 206

292 532

30,54%

0,46%

-30,23%

411

-88 060

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca,
EPE

96 369

319 302

222 933

43,23%

98 704

223 296

322 000

30,65%

2,42%

-30,07%

2 335

-96 006

Instituto Gama Pinto

24 161

56 960

32 799

73,66%

25 965

33 561

59 526

43,62%

7,47%

-41,08%

1 804

-23 399

Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE

47 481

260 394

212 913

22,30%

47 165

221 245

268 410

17,57%

-0,67%

-15,03%

-316

-39 149

Fonte: SICA – consulta a 11/03/2019
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Doentes Saídos e Dias Internados
Dezembro 2017

(Valores acumulados)

% Var Dez 2018/Dez
2017

Dezembro 2018

Var Dez 2018 - Dez 2017

Instituições

Doentes
Saídos

Dias
Internamento

Lotação
Praticada

Demora
Média

Taxa
Ocupação

Doentes
Saídos

Dias
Internamento

Lotação
Praticada

Demora
Média

Taxa
Ocupação

Doentes
Saídos

Dias
Internamento

Região de Saúde LVT

289 023

2 499 512

7 890

8,65

87,17%

282 855

2 511 569

7 831

8,88

88,20%

-2,1%

0,48%

-6 168

12 057

Centro Hospitalar
Barreiro/Montijo, EPE

13 653

116 040

386

8,50

82,60%

13 249

119 689

386

9,03

85,20%

-3,0%

3,14%

-404

3649

Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE

45 278

425 328

1 287

9,39

90,80%

43 278

419 053

1 250

9,68

92,10%

-4,4%

-1,48%

-2000

-6275

Centro Hospitalar de Lisboa
Ocidental, EPE

24 348

235 579

814

9,68

79,50%

24 406

230 392

786

9,44

80,50%

0,2%

-2,20%

58

-5187

Centro Hospitalar de
Setúbal, EPE

14 158

116 755

380

8,25

84,40%

13 946

114 096

376

8,18

83,40%

-1,5%

-2,28%

-212

-2659

Centro Hospitalar do Oeste

13 404

102 339

328

7,63

85,70%

13 310

102 793

325

7,72

86,90%

-0,7%

0,44%

-94

454

Centro Hospitalar Lisboa
Norte, EPE

40 115

350 883

1 081

8,75

89,20%

38 473

337 861

1 069

8,78

86,80%

-4,1%

-3,71%

-1642

-13022

Centro Hospitalar Médio
Tejo, EPE

16 140

133 848

404

8,29

91,10%

15 611

141 529

386

9,07

100,7,%

-3,3%

5,74%

-529

7681

Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa

1 501

32 408

119

21,59

83,00%

1 662

34 668

119

20,86

88,90%

10,7%

6,97%

161

2260

Hospital de Cascais, PPP

12 523

88 211

277

7,04

87,50%

12 422

90 105

277

7,25

89,40%

-0,8%

2,15%

-101

1894

Hospital de Loures, PPP

18 052

140 313

435

7,77

88,60%

18 428

150 817

439

8,18

94,40%

2,1%

7,49%

376

10504

Hospital de Vila Franca de
Xira, PPP

13 977

109 342

313

7,82

96,00%

14 493

114 206

313

7,88

100,20%

3,7%

4,45%

516

4864

Hospital Distrital de
Santarém, EPE

15 012

127 396

442

8,49

79,20%

14 935

123 156

442

8,25

76,50%

-0,5%

-3,33%

-77

-4240

Hospital Fernando da
Fonseca, EPE

26 724

252 525

770

9,45

90,10%

25 077

256 373

791

10,22

89,00%

-6,2%

1,52%

-1647

3848

Hospital Garcia de Orta, EPE

21 707

182 150

571

8,39

87,60%

21 360

189 467

590

8,87

88,20%

-1,6%

4,02%

-347

7317

Instituto Português
Oncologia de Lisboa, EPE

12 431

86 395

283

6,95

83,90%

12 205

87 364

282

7,16

85,10%

-1,8%

1,12%

-226

969

Fonte: SICA – consulta a 11/03/2018
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Intervenções Cirúrgicas
(Valores acumulados)

Dezembro 2017

Dezembro 2018

Ambulatória

Convencional

Programada

Urgente

%
Amb/Programada

116 584

60 240

176 824

34 880

65,93%

119 001

69 946

188 947

35 547

62,98%

3 697

2 552

6 249

1 301

59,16%

3 332

2 671

6 003

836

55,51%

18 239

12 508

30 747

7 037

59,32%

18 438

13 239

31 677

7 149

58,21%

10 150

6 408

16 558

3 079

61,30%

9 639

6 782

16 421

2 927

58,70%

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

7 664

2 715

10 379

1 662

73,84%

7 816

3 217

11 033

1 619

70,84%

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

11 464

7 389

18 853

5 011

60,81%

19 136

13 275

32 411

6 005

59,04%

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

6 178

2 493

8 671

1 563

71,25%

5 903

2 819

8 722

1 529

67,68%

Hospital Distrital de Santarém, EPE

4 203

1 898

6 101

1 547

68,89%

4 489

1 871

6 360

1 528

70,58%

Hospital Fernando da Fonseca, EPE

10 477

5 248

15 725

2 581

66,63%

10 032

6 563

16 595

2 241

60,45%

Hospital Garcia de Orta, EPE

10 001

4 262

14 263

2 574

70,12%

8 848

4 514

13 362

2 679

66,22%

Instituto Português Oncologia de Lisboa,
EPE

1 525

4 405

5 930

710

25,72%

1 945

4 411

6 356

565

30,60%

Hospital de Cascais, PPP

6 560

2 109

8 669

2 146

75,67%

5 612

1 835

7 447

2 464

75,36%

Hospital de Loures, PPP

9 424

3 645

13 069

2 395

72,11%

8 062

3 932

11 994

2 294

67,22%

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP

7 417

2 754

10 171

1 862

72,92%

7 244

2 777

10 021

1 766

72,29%

Centro Hospitalar do Oeste, EPE

3 169

1 854

5 023

1 412

63,09%

3 170

2 040

5 210

1 945

60,84%

Instituto Gama Pinto

6 416

6 416

0

100,00%

5 335

0

5 335

0

100,00%

Instituições
Região de Saúde LVT
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo,
EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Central,
EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
EPE

Ambulatória

Convencional

Programada

Urgente

% Amb/Programada

Fonte: SICA – consulta a 11/03/2019
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Partos
(Valores acumulados)

dez/17

dez/18

% Var Dez 2018/Dez 2017

Var Dez 2018/Dez 2017

Cesarianas

Total Partos

%Cesarianas/Total
Partos

Cesarianas

Total
Partos

%Cesarianas/Total
Partos

Cesarianas

Total Partos

Cesarianas

Total Partos

7 350

27 139

27,08%

7 736

27 557

28,07%

5,25%

1,54%

386

418

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

423

1541

27,45%

435

1513

28,75%

2,84%

-1,82%

12

-28

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

1082

3673

29,46%

1066

3428

31,10%

-1,48%

-6,67%

-16

-245

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

671

2450

27,39%

737

2657

27,74%

9,84%

8,45%

66

207

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

364

1444

25,21%

468

1589

29,45%

28,57%

10,04%

104

145

Centro Hospitalar do Oeste, EPE

313

1196

26,17%

348

1235

28,18%

11,18%

3,26%

35

39

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

632

2467

25,62%

609

2481

24,55%

-3,64%

0,57%

-23

14

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

194

711

27,29%

217

792

27,40%

11,86%

11,39%

23

81

Hospital de Cascais, PPP

679

2650

25,62%

759

2634

28,82%

11,78%

-0,60%

80

-16

Hospital de Loures, PPP

588

2699

21,79%

657

2797

23,49%

11,73%

3,63%

69

98

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP

483

1731

27,90%

549

1908

28,77%

13,66%

10,23%

66

177

Hospital Distrital de Santarém, EPE

311

1138

27,33%

313

1073

29,17%

0,64%

-5,71%

2

-65

Hospital Fernando da Fonseca, EPE

866

2652

32,65%

827

2653

31,17%

-4,50%

0,04%

-39

1

Hospital Garcia de Orta, EPE

744

2787

26,70%

751

2797

26,85%

0,94%

0,36%

7

10

Instituições
Região de Saúde LVT

Fonte: SICA – consulta a 11/03/2019
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Atendimentos em Urgências
(Valores acumulados)

Dezembro 2017

% Var Dez 2018/Dez
2017

Dezembro 2018

Var Dez
2018/Dez
2017

Geral

Pediátrica

Obstétrica

Psiquiátrica

Total
Atendimentos

Geral

Pediátrica

Obstétrica

Psiquiátrica

Total
Atendimentos

1 538 605

614 075

173 958

6 675

2 333 313

1 560 159

602 415

183 594

6 552

2 352 720

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE

105 042

34 777

9 280

0

149 099

106 363

35 401

10 415

0

152 179

2,07%

3 080

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

145 043

75 176

21 719

6 675

248 613

143 163

75 732

21 605

6 552

247 052

-0,63%

-1 561

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

102 676

31 558

15 846

0

150 080

109 463

32 717

16 438

0

158 618

5,69%

8 538

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

89 198

41 891

14 049

0

145 138

92 283

43 218

13 511

0

149 012

2,67%

3 874

Centro Hospitalar do Oeste, EPE

126 005

46 004

10 263

0

182 272

121 771

45 872

10 026

0

177 669

-2,53%

-4 603

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE

177 720

45 852

16 149

0

239 721

183 254

46 083

18 205

0

247 542

3,26%

7 821

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE

118 542

26 755

3 565

0

148 862

116 329

25 891

2 887

0

145 107

-2,52%

-3 755

Hospital de Cascais, PPP

91 475

57 921

15 200

0

164 596

93 225

55 936

14 888

0

164 049

-0,33%

-547

Hospital de Loures, PPP

123 952

62 615

15 983

0

202 550

121 360

61 610

17 841

0

200 811

-0,86%

-1 739

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP

87 920

46 288

7 947

0

142 155

88 213

45 314

9 403

0

142 930

0,55%

775

Hospital Distrital de Santarém, EPE

85 440

37 882

6 916

0

130 238

94 931

28 989

9 068

0

132 988

2,11%

2 750

Hospital Fernando da Fonseca, EPE

185 586

58 612

19 939

0

264 137

186 274

58 457

20 996

0

265 727

0,60%

1 590

Hospital Garcia de Orta, EPE

100 006

48 744

17 102

0

165 852

103 530

47 195

18 311

0

169 036

1,92%

3 184

Instituições
Região de Saúde LVT

Fonte: SICA – consulta a 11/03/2019
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Total Atendimentos
0,83%

19 407
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ANEXO III – VIOLÊNCIA INTERPESSOAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA
Distribuição dos Núcleos de Apoio à Criança e Jovem em Risco na ARSLVT, I.P.
ACES
Lisboa Norte
Lisboa Central
Lisboa Ocidental e Oeiras
Cascais
Amadora
Sintra
Loures - Odivelas
Estuário do Tejo
Almada - Seixal
Arco Ribeirinho
Arrábida
Oeste Norte
Oeste Sul
Médio Tejo
Lezíria
TOTAL

NACJR
4
3
3
1
1
3
3
5
1
1
3
3
3
10
1
45

HOSPITAIS
CH Lisboa Norte
CH Lisboa Central
CH Lisboa Ocidental e Oeiras
H. Cascais
H. Fernando da Fonseca
H. Beatriz Ângelo
H. Vila Franca de Xira
H. Garcia de Orta
CH Barreiro Montijo
CH Setúbal
CH Oeste
CH Médio Tejo
H Santarém
IPO FG
TOTAL

NHACJR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15

Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco - Tipologia dos novos casos nos anos 2016, 2017 e 2018
2016
%

2017
%

2018
%

Negligência

55,9

62,7

64,2

Mau trato físico

11,6

11

10,5

Abuso sexual

7,3

5,8

5,8

Mau trato psicológico

19,7

20,5

19,5

Distribuição das EPVA na ARSLVT, I.P.
ACES
Lisboa Norte
Lisboa Central
Lisboa Ocidental e Oeiras
Cascais
Amadora
Sintra
Loures - Odivelas
Estuário do Tejo
Almada - Seixal
Arco Ribeirinho
Arrábida
Oeste Norte
Oeste Sul
Médio Tejo
Lezíria
TOTAL

EPVA
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
3
10
1
32

HOSPITAIS
CH Lisboa Norte
CH Lisboa Central
CH Lisboa Ocidental e Oeiras
H. Cascais
H. Fernando da Fonseca
H. Beatriz Ângelo
H. Vila Franca de Xira
H. Garcia de Orta
CH Barreiro Montijo
CH Setúbal
CH Oeste
CH Médio Tejo
H Santarém
C. H. Psiquiátrico de Lisboa
IPO
Instituto Gama Pinto
TOTAL

ARSLVT - 2019

EPVA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
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Tipologia dos novos casos referenciados às EPVA da ARSLVT, I.P., nos anos 2016, 2017 e 2018
2016
%

2017
%

2018
%

55,7

62,5

66,8

Violência Psicológica

23

22,8

22,5

Violência Sexual

2,4

3

4

Negligência

11,5

9,3

6,7

Violência Física
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ANEXO IV – BALANÇO SOCIAL
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
BALANÇO SOCIAL
Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro

2018

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / ENTIDADE
Código

2860

Serviço / Entidade: ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP
(Seviços de âmbito Regional)

Nota: Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a
31/12/2018 indicar o critério adotado para o registo dos dados do Balanço
Social 2018 na folha "critério"

NÚMERO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SERVIÇO
(Não incluir Prestações de Serviços)
Em 1 de Janeiro 2018

289

Em 31 de Dezembro 2018

302

Contacto para eventuais esclarecimentos

Nome Maria do Carmo Gata
Inês Costa Santos
Tel: 218425126 / 5596
E-mail: cgata@arslvt.min-saude.pt, ines.santos@arslvt.min-saude.pt
Data 22/03/2019

Notas Explicativas:

Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 31/12/2018 deverá ser
indicado o critério adotado para o registo dos dados do Balanço Social 2018.
Por exemplo: caso de uma entidade que resulta da fusão de 2 entidades, em que a nova entidade
iniciou o seu funcionamento a 1 de junho 2018:
Deverá registar os dados da entidade nova referente ao período de 1 junho a 31 dezembro,
especificando em baixo na descrição da entidade a data de início da nova entidade e o número de
trabalhadores em exercício de funções nessa data, em substituição do n.º de trabalhadores a 1 de
janeiro 2018 na folha de identificação.
Caso este critério não seja aplicável para algum dos quadros, deverá também ser descrita
neste campo de descrição o critério adotado.
Critério adotado (descrição da entidade):

BALANÇO SOCIAL 2018
ÍNDICE DE QUADROS
CAPÍTULO 1 - RECURSOS HUMANOS
Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género
Quadro 1.1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, em situação de mobilidade geral
Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género
CAPÍTULO 3 - HIGIENE E SEGURANÇA
Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género
Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho
Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos
Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano
Quadro 23: Número de intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho ocorridas durante o ano, por tipo
Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a acções de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença profissional
Quadro 25: Número de acções de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho
Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género, em 31 de dezembro
Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de
vinculação

Cargo
Politico/Mandato
M

F

Nomeação Definitiva

M

Nomeação Transitória
por tempo
determinado

F

M

F

Nomeação Transitória
por tempo
determinável
M

F

CT em Funções
Públicas por tempo
indeterminado
M

F

CT em Funções
Públicas a termo
resolutivo certo
M

F

CT em Funções
Públicas a termo
resolutivo incerto
M

F

Comissão de Serviço
no âmbito da LTFP
M

F

Comissão de Serviço
no âmbito do Código
do Trabalho
M

F

CT por tempo
indeterminado no
âmbito do código do
trabalho
M

F

Contrato a termo
resolutivo certo no
âmbito do código do
trabalho
M

F

Contrato a termo
resolutivo incerto no
âmbito do código do
trabalho
M

F

TOTAL

M

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos

P.Serviços
(Tarefas)

TOTAL
F

M

P.Serviços
(Avenças)
F

M

TOTAL
P.Serviços
M

F

T

0

0

0

F

0

0

0

Dirigente Superior a)

3

1

3

1

4

0

0

0

Dirigente intermédio a)

6

3

6

3

9

0

0

0

Técnico Superior

16

60

Assistente técnico

18

68

0

1

2

15

18

76

94

0

0

0

1

5

19

73

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)
Assistente Operacional (Operário)

1

0

1

0

1

0

0

0

Assistente Operacional (Outro)

16

10

16

10

26

0

0

0

Informático

6

0

7

1

8

0

0

0

Pessoal de Investigação Científica

0

0

0

0

0

0

Doc. Ens. Universitário

0

0

0

0

0

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

0

0

0

0

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

0

0

0

0

0

Pessoal de Inspecção

0

0

0

0

0

0

Médico

4

10

Enfermeiro

1

10

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico

1

14

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

12

10

1

1

0

1

1

0

1

5

12

17

0

0

0

0

2

1

12

13

0

0

0

1

15

16

0

0

0

12

10

22

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Outro Pessoal b)
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

75

182

1

3

0

0

9

4

0

0

4

24

0

0

0

NOTAS:
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro ) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos Directivos.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos
c) Os totais dos quadros 1 ,2,3,4,12 e 13,17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento em 31 de dezembro.

0

89

213

302

0

0

0

0

0

0
0

0

Quadro 1.1: Contagem dos trabalhadores por
grupo/cargo/carreira, em situação de mobilidade
geral, em 31 de dezembro
Grupo/cargo/carreira

Cedência de interesse
público
M

F

Mobilidade interna

M

Total

F

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos

0

Dirigente Superior a)

0

Dirigente intermédio a)

0

Técnico Superior

4

24

1

7

36

Assistente técnico

6

12

2

2

22

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)

0

Assistente Operacional (Operário)

0

Assistente Operacional (Outro)

2

0

Informático

1

1

2
1

0

3

Pessoal de Investigação Científica

0

Doc. Ens. Universitário

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

Pessoal de Inspecção

0

Médico

0

1

0

1

2

Enfermeiro

0

1

0

3

4

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico

0

1

1

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

1

1

2

Outro Pessoal b)

0
Total

13

39

5

15

72

NOTAS:
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de
Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro
) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos
Directivos.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos
C) Considerar, apenas, a mobilidade interna, que se opera entre entidades diferentes.
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento em 31 de dezembro.

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género
Casamento

Grupo/cargo/carreira/
Motivos de ausência
M

Protecção na parentalidade
F

M

F

Falecimento de familiar
M

F

Por acidente em serviço ou
doença profissional

Doença
M

F

M

F

Assistência a familiares
M

F

Por conta do período de
férias

Trabalhador-estudante
M

F

M

F

Com perda de vencimento
M

F

Cumprimento de pena
disciplinar
M

Greve

F

M

Injustificadas
F

M

Outros
F

Total
M

F

0

0

3

0

3

0

3

3

3

67

3

70

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos
Dirigente Superior a)
Dirigente intermédio a)
Técnico Superior

0

15

Assistente técnico

23

0

0

288

9

222

3

0

37

0

0

9

299

503

0

65

2

56

0

14

18

120

1 174

320

0

4

50

28

1

0

1

0

Assistente Operacional (Outro)

11

7

89

123

5

0

4

0

Informático

0

56

12

0

13

0

0

0

12

0

39

0

3

9

133

310

1 123

1 433

17

22

69

6

6

8

32

531

1 588

2 119

0

0

0

3

0

3

1

0

9

38

1

2

3

4

125

230

355

21

0

43

1

44

Pessoal de Investigação Científica

0

0

0

Doc. Ens. Universitário

0

0

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

0

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

0

0

Pessoal de Inspecção

0

0

0

138

153

Médico

1

0

F

1

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)
Assistente Operacional (Operário)

TOTAL

M

0

2

10

5

0
0

19

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico

0

4

0

4

0

281

0

224

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

0

257

0

5

91

176

57

0

Enfermeiro

81

0

13

0

0

0

4

0

1

0

30

0

1

0

1

0

5

0

4

0

1

2

1

5

36

15

0

11

0

32

32

0

17

0

569

569

0

8

150

452

602

0

0

0

1 247

4 136

5 383

Outro Pessoal b)
Total

0

15

32

774

44

48

641

2 357

377

345

31

124

28

59

33

157

0

0

0

0

NOTAS:
Considerar o total de dias completos de ausência ou periodos de meio dia.
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro ) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos Directivos) ou no Código do Trabalho.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos (Eclesiástico, por exemplo)

9

13

0

0

52

244

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género
No local de trabalho
Acidentes de trabalho

Total

Nº total de acidentesde trabalho (AT) ocorridos no
ano de referência

Nº de acidentes de trabalho
baixaocorridos no ano de referência

(AT)

Inferior a 1 dia
(sem dar lugar a baixa)

com

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos no ano

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos em anos anteriores

1 a 3 dias de baixa

In itinere

4 a 30 dias de
baixa

Superior a 30 dias
de baixa

Mortal

Inferior a 1 dia
1 a 3 dias de baixa
(sem dar lugar a baixa)

Total

4 a 30 dias de
baixa

Superior a 30 dias de
baixa

M

1

0

0

1

1

0

0

1

F

2

0

1

1

1

0

0

1

M

1

1

1

1

F

2

1

1

1

M

58

58

69

69

F

60

56

430

430

M

0

0

F

0

122

1

4

Notas:
Considerar os acidentes de trabalho registados num auto de notícia.
O "Nº total de acidentes" refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais. O "Nº de acidentes com baixa" exclui os mortais. Excluir os acidentes mortais no cálculo dos dias de trabalho perdidos na sequência de acidentes de trabalho.

122

Mortal

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o
ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho
Casos de incapacidade

Casos de incapacidade permanente:

Nº de casos

1

- absoluta
- parcial

1

- absoluta para o trabalho habitual
Casos de incapacidade temporária e absoluta

3

Casos de incapacidade temporária e parcial

2

Total

6

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de
doença profissional e de dias de trabalho perdidos
durante o ano
Doenças profissionais
Código(*)

Designação

Nº de casos

Nota:
(*) - Conforme lista constante do DR nº 6/2001, de 3 de Maio, actualizado pelo DR nº 76/2007, de 17 de Julho.

Nº de dias de
ausência

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no
trabalho ocorridas durante o ano
Actividades de medicina no trabalho

Número

Valor (Euros)

Total dos exames médicos efectuados:

21

Exames de admissão

10

Exames periódicos

2

Exames ocasionais e complementares

9

0€

Exames de cessação de funções
Despesas com a medicina no trabalho (*)
Visitas aos postos de trabalho

Nota:
(*) Incluir os montantes pagos aos médicos, enfermeiros, outros técnicos de saúde e técnicos de higiene e segurança no trabalho,
desde que não tenham sido contabilizados no quadro 1 ("as pessoas ao serviço em 31 de dezembro"), as despesas efetuadas com a
aquisição de medicamentos, meios auxiliares de diagnóstico, exames médicos e todo e qualquer gasto relacionado com a medicina do
trabalho, à exceção dos montantes investidos em infraestruturas.

Quadro 23: Número de intervenções das comissões
de segurança e saúde no trabalho ocorridas
durante o ano, por tipo
Segurança e saúde no trabalho
comissões
Reuniões da Comissão
Visitas aos locais de trabalho
Outras

Intervenções das

Número

Não existe Comissão Nomeada

MINISTÉRIO DA SAÚDE
BALANÇO SOCIAL
Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro

2018

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / ENTIDADE
Código

102

Serviço / Entidade: ARSLVT, IP - ACES e Unidades da DICAD

Nota: Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a
31/12/2018 indicar o critério adotado para o registo dos dados do Balanço
Social 2018 na folha "critério"

NÚMERO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SERVIÇO
(Não incluir Prestações de Serviços)
Em 1 de Janeiro 2018

8163

Em 31 de Dezembro 2018

8505

Contacto para eventuais esclarecimentos

Nome Maria do Carmo Gata
Inês Costa Santos
Tel: 218425126 / 5596
E-mail: cgata@arslvt.min-saude.pt, ines.santos@arslvt.min-saude.pt
Data 22/03/2019

Notas Explicativas:

Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 31/12/2018 deverá ser
indicado o critério adotado para o registo dos dados do Balanço Social 2018.
Por exemplo: caso de uma entidade que resulta da fusão de 2 entidades, em que a nova entidade
iniciou o seu funcionamento a 1 de junho 2018:
Deverá registar os dados da entidade nova referente ao período de 1 junho a 31 dezembro,
especificando em baixo na descrição da entidade a data de início da nova entidade e o número de
trabalhadores em exercício de funções nessa data, em substituição do n.º de trabalhadores a 1 de
janeiro 2018 na folha de identificação.
Caso este critério não seja aplicável para algum dos quadros, deverá também ser descrita
neste campo de descrição o critério adotado.
Critério adotado (descrição da entidade):
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Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género, em 31 de dezembro
Grupo/cargo/carreiral / Modalidades de
vinculação

Cargo
Politico/Mandato
M

F

Nomeação Definitiva

M

Nomeação Transitória
por tempo
determinado

F

M

F

Nomeação Transitória
por tempo
determinável
M

F

CT em Funções
Públicas por tempo
indeterminado
M

F

CT em Funções
Públicas a termo
resolutivo certo
M

F

CT em Funções
Públicas a termo
resolutivo incerto
M

F

Comissão de Serviço
no âmbito da LTFP
M

F

Comissão de Serviço
no âmbito do Código
do Trabalho
M

F

CT por tempo
indeterminado no
âmbito do código do
trabalho
M

F

Contrato a termo
resolutivo certo no
âmbito do código do
trabalho
M

F

Contrato a termo
resolutivo incerto no
âmbito do código do
trabalho
M

F

TOTAL

M

P.Serviços
(Tarefas)

TOTAL
F

M

P.Serviços
(Avenças)
F

M

TOTAL
P.Serviços
M

F

T

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos

0

0

0

F

0

0

0

Dirigente Superior a)

0

0

0

0

0

0

Dirigente intermédio a)

0

0

0

0

0

0

0

1

34

254

288

0

0

0

0

19

177

1 610

1 787

0

0

0

9

79

88

0

0

0

4

0

4

0

0

0

114

353

467

0

0

0

21

6

27

0

0

0

Pessoal de Investigação Científica

0

0

0

0

0

0

Doc. Ens. Universitário

0

0

0

0

0

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

0

0

0

0

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

0

0

0

0

0

Pessoal de Inspecção

0

0

0

0

0

0

804

1 919

2 723

0

0

0

Técnico Superior

30

241

0

7

Assistente técnico

164

1 496

13

95

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)

9

58

0

21

Assistente Operacional (Operário)

4

0

Assistente Operacional (Outro)

105

341

Informático

21

6

9

4

5

10

0

182

524

2

2

Médico

581

1 326

39

63

6

Enfermeiro

210

2 457

1

1

2

31

213

2 489

2 702

0

0

0

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico

26

111

0

7

0

1

26

119

145

0

0

0

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

38

223

0

11

1

1

39

235

274

0

0

0

0

0

0

0

0

Outro Pessoal b)
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

1 188

6 259

62

215

182

524

6

11

0

0

3

55

0

0

0

NOTAS:
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro ) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos Directivos.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos
c) Os totais dos quadros 1 ,2,3,4,12 e 13,17 devem ser iguais, por grupo/cargo/carreira e por género.
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento em 31 de dezembro.

0

1 441

7 064

8 505

0

0

0

0

0

0
0

0

Quadro 1.1: Contagem dos trabalhadores por
grupo/cargo/carreira, em situação de mobilidade
geral, em 31 de dezembro
Grupo/cargo/carreira

Cedência de interesse
público
M

F

Mobilidade interna

M

Total

F

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos

0

Dirigente Superior a)

0

Dirigente intermédio a)

0

Técnico Superior

1

2

1

20

24

Assistente técnico

4

30

5

39

78

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)

1

1

2

Assistente Operacional (Operário)

0

Assistente Operacional (Outro)

4

16

7

26

53

Informático

1

0

1

0

2

Pessoal de Investigação Científica

0

Doc. Ens. Universitário

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

Pessoal de Inspecção

0

Médico

4

1

5

Enfermeiro

0

1

8

91

100

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico

0

1

1

5

7

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

0

2

1

7

10

Outro Pessoal b)

0
Total

11

53

28

189

281

NOTAS:
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de
Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro
) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos
Directivos.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos
C) Considerar, apenas, a mobilidade interna, que se opera entre entidades diferentes.
d) Não considerar os trabalhadores ausentes há mais de 6 meses e os trabalhadores que estão em licença sem vencimento em 31 de dezembro.

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género
Casamento

Grupo/cargo/carreira/
Motivos de ausência

Protecção na parentalidade

M

F

M

F

Falecimento de familiar
M

F

Por acidente em serviço ou
doença profissional

Doença
M

F

M

F

Assistência a familiares
M

F

Trabalhador-estudante
M

F

Por conta do período de
férias
M

F

Com perda de vencimento
M

F

Cumprimento de pena
disciplinar
M

Greve

F

M

Injustificadas
F

M

Outros
F

M

Total
F

M

TOTAL
F

Representantes do poder legislativo e de orgãos
executivos

0

0

0

Dirigente Superior a)

0

0

0

Dirigente intermédio a)

0

0

0

Técnico Superior

0

31

14

1 952

3

49

175

2 482

324

256

16

238

4

108

7

159

Assistente técnico

0

71

166

3 030

45

548

4 165

28 536

0

3 984

121

1 240

50

121

70

1 061

5

98

2

13

227

2 607

0

615

0

51

0

1

3

28

2

0

31

0

16

0

3

0

41

420

89

167

79

271

5

13

11

6

9

5

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)
Assistente Operacional (Operário)
Assistente Operacional (Outro)

24

473

53

99

1 532

10 698

Informático

66

18

8

2

218

3

428

3 529

10

11

0

368

1

35

165

1 449

0

3

55

0

0

51

769

595

6 079

6 674

9

429

820

5 211

41 237

46 448

4

0

16

240

3 488

3 728

52

0

52

2

29

51

2 275

15 710

17 985

10

3

337

61

398

Pessoal de Investigação Científica

0

0

0

Doc. Ens. Universitário

0

0

0

Doc. Ens. Sup. Politécnico

0

0

0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

0

0

0

Pessoal de Inspecção

0

0

0

Médico

190

749

2 045

23 600

163

466

7 970

16 660

152

1 507

260

952

54

133

170

496

865

2 197

Enfermeiro

30

155

588

16 616

59

644

1 904

29 378

314

3 993

95

1 531

126

911

24

468

713

55

1 137

5

45

76

1 227

0

90

4

52

0

57

1

165

1 514

2

48

138

3 153

0

125

36

225

2

107

48

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico
Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

0

15

27

108

5

4

5 422

15 290

17 296

62 054

79 350

9 158

950

7 909

4 803

70 763

75 566

13

58

664

199

3 285

3 484

378

62

763

480

6 436

6 916

0

0

0

31 488

209 113

240 601

Outro Pessoal b)
Total

220

1 021

3 128

48 438

342

1 914

16 436

94 744

1 218

14 099

594

4 722

271

1 393

379

2 549

0

368

0

0

NOTAS:
Considerar o total de dias completos de ausência ou periodos de meio dia.
a) Considerar apenas os cargos reportados, consoante os casos, ao regime definido pela Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro (republicado pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e republicado pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro ) ou no Código do Trabalho, bem como os cargos integrados nos Conselhos de Administração/Conselhos Directivos) ou no Código do Trabalho.
b) Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou grupos (Eclesiástico, por exemplo)

1 884

13 561

5

19

7 011

26 285

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género
No local de trabalho
Acidentes de trabalho

Total

Nº total de acidentesde trabalho (AT) ocorridos no
ano de referência

Nº de acidentes de trabalho
baixaocorridos no ano de referência

(AT)

Inferior a 1 dia
(sem dar lugar a baixa)

com

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos no ano

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes
ocorridos em anos anteriores

1 a 3 dias de baixa

In itinere

4 a 30 dias de
baixa

Superior a 30 dias
de baixa

Mortal

Inferior a 1 dia
1 a 3 dias de baixa
(sem dar lugar a baixa)

Total

4 a 30 dias de
baixa

Superior a 30 dias de
baixa

M

6

2

1

3

5

2

1

2

F

95

20

52

23

54

3

25

26

M

6

2

1

3

5

2

1

2

F

95

20

52

23

54

3

25

26

M

478

8

470

107

2

4

101

F

3 221

27

1 002

2 192

3 794

21

361

3 412

M

1

0

1

0

72

0

3

69

F

2 959

4

97

2 858

927

0

3

924

Notas:
Considerar os acidentes de trabalho registados num auto de notícia.
O "Nº total de acidentes" refere-se ao total de ocorrências, com baixa, sem baixa e mortais. O "Nº de acidentes com baixa" exclui os mortais. Excluir os acidentes mortais no cálculo dos dias de trabalho perdidos na sequência de acidentes de trabalho.

Mortal

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o
ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho
Casos de incapacidade

Casos de incapacidade permanente:

5

- absoluta

1

- parcial

4

- absoluta para o trabalho habitual

0

Casos de incapacidade temporária e absoluta
Casos de incapacidade temporária e parcial
Total

Nº de casos

113
89
207

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de
doença profissional e de dias de trabalho perdidos
durante o ano
Doenças profissionais
Código(*)
220

Designação

Nº de dias de
ausência

Nº de casos

AFECÇÕES MUSCULO-ESQUELÉTICAS

1

20

45.03

Sindrome do Tunel Cárpico

1

64

832

Parelisia de Bell/Depressão

1

103

4502

Bainhas Tendinosas

2

12

45.03

Sindrome do Tunel Carpico

1

Nota:
(*) - Conforme lista constante do DR nº 6/2001, de 3 de Maio, actualizado pelo DR nº 76/2007, de 17 de Julho.

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no
trabalho ocorridas durante o ano
Actividades de medicina no trabalho

Total dos exames médicos efectuados:

Número

Valor (Euros)

1 085

Exames de admissão

772

Exames periódicos

166

Exames ocasionais e complementares

147

0€

Exames de cessação de funções
Despesas com a medicina no trabalho (*)
Visitas aos postos de trabalho

22

Nota:
(*) Incluir os montantes pagos aos médicos, enfermeiros, outros técnicos de saúde e técnicos de higiene e segurança no trabalho,
desde que não tenham sido contabilizados no quadro 1 ("as pessoas ao serviço em 31 de dezembro"), as despesas efetuadas com a
aquisição de medicamentos, meios auxiliares de diagnóstico, exames médicos e todo e qualquer gasto relacionado com a medicina do
trabalho, à exceção dos montantes investidos em infraestruturas.

Quadro 23: Número de intervenções das comissões
de segurança e saúde no trabalho ocorridas
durante o ano, por tipo
Segurança e saúde no trabalho
comissões
Reuniões da Comissão
Visitas aos locais de trabalho
Outras

Intervenções das

Número

Não existe Comissão Nomeada

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
2013

2014

2015

2016

2017

Meta

Resultado

Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais

Determinar as linhas estratégicas para a saúde pública
na região

Eficácia

Elaboração do plano de Atividades 2017

Resultado

1

1

1

1

1

1

1

Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais

Determinar as linhas estratégicas para a saúde pública
na região

Eficácia

Elaboração do Plano Regional 2017-2020

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

1

1

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Reformular a página do DSP no Portal da ARSLVT e
promover a sua divulgação nas redes sociais

Eficácia

Atualização de conteúdos da Internet

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

5

5

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais; Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do Sistema de Saúde;
Promover a qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de Saúde;
Desenvolver a integração de cuidados de saúde na
Região de Lisboa e Vale do Tejo

Coordenar o exercício de competências das
Autoridades de Saúde na Região de Lisboa e Vale do
Tejo

Eficácia

Alertas e Emergências em Saúde Pública - Planos de
Contingência

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

100%

100%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais; Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do Sistema de Saúde;
Promover a qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de Saúde;
Desenvolver a integração de cuidados de saúde na
Região de Lisboa e Vale do Tejo

Coordenar o exercício de competências das
Autoridades de Saúde na Região de Lisboa e Vale do
Tejo

Eficácia

Monitorizar a implementação das medidas de
prevenção e controlo no âmbito das doenças
transmissiveis, em colaboração com os níveis local e
nacional

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Elaboração do relatório de actividades

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

31 de Dezembro 2017

0

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Elaboração do relatório de actividades de 2016

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

31 de Dezembro 2017

1

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Elaboração do relatório de actividades de 2016

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

31 de Dezembro 2017

100%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Elaboração do relatório de actividades de 2016

NA

NA

NA

NA

NA

Abril de 2017

2

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Terminar a primeira versão de orientações técnicas do
PVSE

Realização

31 de Dezembro 2017

4

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

70%

15

Validação de casos e
surtos em Sinave

100%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Monitorizar os fatores de risco ambiental com
repercussões para a saúde

Eficácia

Grupo Técnico Regional - Água de Consumo Humano elaboração de tabela de severidade para os
parâmetros do DL 306/2007, elaboração de notas
técnicas dos parâmetro sem falta e apoio técnico na
área de ACH

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Fornecer informação de saúdeà população e
entidades

Eficácia

Elaboração de um fichas/dossier técnico sobre
autocuidados

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

1

0

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Fornecer informação de saúdeà população e
entidades

Eficácia

Publicação de documentos sobre forma de promoção
da saúde/prevenção da doença

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

3

sim, excepto na coorte
dos 6 anos, em que o
valor pior foi de 93% na
pertussis

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais

Divulgar os Perfis Locais de Saúde atualizados

Eficácia

Divulgar Perfis Locais de Saúde atualizados

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

15

45,30%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Promover a utilização do SINAVE e do SINAVELAB na
Região

Eficácia

elaborar relatório de utilização do SINAVE e
SINAVELAB na região

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

1

NA

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Manter as atividades do GCR e promover a formação
interpares no âmbito do PPCIRA e a articulação entre
serviços

Eficácia

Relatório de atividades

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

2 relatórios

37,30%

Cobertura vacinal >= 95% nas coortes definidas pela
DGS para todas as vacinas do PNV, excepto BCG, HPV e
Td

Resultado

≥93,1%

≥90,3%

≥91,2%

≥90,1%

≥90,3%

95,00%

34,20%

50%

45%

49,70%

46,40%

45,20%

45%

NA

Contribuir para que todos os ACES desenvolvam o
PNV de forma a alcançar/manter taxas elevadas de
Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
cobertura vacinal ≥ 95% para todas as vacinas do
Promover a qualificação e o reforço da rede de
PNV, com exceção da BCG, HPV e Td, das coortes de
infraestruturas e equipamentos de Saúde;
nascimento definidas e recomendadas pela DGS;
Desenvolver a integração de cuidados de saúde na
Promover a vacinação contra a gripe sazonal nos
Região de Lisboa e Vale do Tejo; Valorizar a cultura, a grupos alvo de risco, nomeadamente nos profissionais
identidade e as competências organizacionais
de saúde; Identificar as necessidades de formação e
promover a atualização dos profissionais que
desenvolvem trabalho na área da vacinação

Qualidade, Eficácia

Contribuir para que todos os ACES desenvolvam o
PNV de forma a alcançar/manter taxas elevadas de
Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
cobertura vacinal ≥ 95% para todas as vacinas do
Promover a qualificação e o reforço da rede de
PNV, com exceção da BCG, HPV e Td, das coortes de
infraestruturas e equipamentos de Saúde;
nascimento definidas e recomendadas pela DGS;
Desenvolver a integração de cuidados de saúde na
Promover a vacinação contra a gripe sazonal nos
Região de Lisboa e Vale do Tejo; Valorizar a cultura, a grupos alvo de risco, nomeadamente nos profissionais
identidade e as competências organizacionais
de saúde; Identificar as necessidades de formação e
promover a atualização dos profissionais que
desenvolvem trabalho na área da vacinação

Eficácia

% de Profissionais de saúde vacinados contra gripe
sazonal nos ACES

Resultado

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover o nível de literacia em saúde das crianças e
jovens escolarizadas nos seguintes determinantes da
saúde: educação para os afetos e a sexualidade,
alimentação saudável e atividade física; Reduzir os
riscos do ambiente escolar e peri-escolar com
potencial impacto na saúde

Eficácia

% de agrupamentos de escolas(AE) /escolas não
agrupadas (EnA)abrangidos pelo Programa Nacional
de Saúde Escolar (PNSE) e que desenvolvem projetos
de promoção e educação para a saúde (PES)

Resultado

85%*

85%

57%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover o nível de literacia em saúde das crianças e
jovens escolarizadas nos seguintes determinantes da
saúde: educação para os afetos e a sexualidade,
alimentação saudável e atividade física; Reduzir os
riscos do ambiente escolar e peri-escolar com
potencial impacto na saúde

Eficácia

% de crianças/alunos/as abrangidos pelo Programa
Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e que foram por
projetos de promoção e educação para a saúde (PES)
na área da educação para os afetos e sexualidade

Resultado

42%*

50%

100%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover o nível de literacia em saúde das crianças e
jovens escolarizadas nos seguintes determinantes da
saúde: educação para os afetos e a sexualidade,
alimentação saudável e atividade física; Reduzir os
riscos do ambiente escolar e peri-escolar com
potencial impacto na saúde

Eficácia

% de crianças/alunos/as abrangidos pelo Programa
Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e que foram por
projetos de promoção e educação para a saúde (PES)
na área da alimentação saudável e atividade fisica

Resultado

37%*

40%

78%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover o nível de literacia em saúde das crianças e
jovens escolarizadas nos seguintes determinantes da
saúde: educação para os afetos e a sexualidade,
alimentação saudável e atividade física; Reduzir os
riscos do ambiente escolar e peri-escolar com
potencial impacto na saúde

Eficácia

% de EEE abrangidos pelo PNSE, que foram alvo de
avaliação do risco para a saúde no ambiente escolar

Resultado

25%*

30%

Promover a utilização do cheque dentista e
referenciação para HO

Eficácia

Taxa de Utilização Global de cheque dentista e
referenciações para higiene oral

Resultado

n.d.

n.d.

n.d.

67%

65%

65%

Promover a existência de uma consulta intensiva de
cessação tabágica nos ACES

Qualidade

% de ACES com oferta de apoio intensivo à cessação
tabágico

Impacto

81,8%

66,7%

80%

86,7%

100%

100%

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde
Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais; Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do Sistema de Saúde

Observações

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover a sanidade a bordo de navios e aeronaves,
instalações portuárias e aeroportuárias e seus
estabelecimentos;Elaborar planos de contingência de
saúde pública para os portos e aeroporto

Eficácia

% exercícios participados

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover a sanidade a bordo de navios e aeronaves,
instalações portuárias e aeroportuárias e seus
estabelecimentos;

Eficácia

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Promover a sanidade a bordo de navios e aeronaves,
instalações portuárias e aeroportuárias e seus
estabelecimentos;

Eficácia

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais

Garantir o tratamento adequado dos doentes com
tuberculose

Qualidade

Taxa de sucesso terapêutico (exceto TBMR)

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos;
Valorizar a cultura, a identidade e as competências
organizacionais

Detetar precocemente casos de tuberculose nos
conviventes e população de risco

Qualidade

% de rastreios de conviventes de doentes com TP

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

100%

% de Avaliação de situações de risco para a saúde
pública a bordo de navios e nas instalações portuárias

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

% Avaliação de situações de risco para a saúde
pública a bordo de aeronaves e na aerogare

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Impacte

NA

NA

NA

NA

NA

85%

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

90%

58%

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Valores dos últimos 5 anos

Parâmetro
atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Tipo de indicador

Meta

Resultado

nd

>24h<48h da
data da reunião

Superado

2 relatórios + 2
reuniões

Superado

2013

2014

2015

2016

2017

Realização

nd

nd

nd

nd

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contratualizar com ACES melhores
resultados nos indicadores associados
aos ciclo de vida

Qualidade

Cumprimento do processo de
contratualização externa dos ACES, de
acordo com o guião de
operacionalização e o cronograma
definido (preparação e análise no
âmbito das reuniões de
contratualização/negociação)

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contratualizar com ACES melhores
resultados nos indicadores associados
aos ciclo de vida

Qualidade

Acompanhamento do desempenho
dos ACES, com análises/relatórios de
monitorização de atividade,
prescrição de MCDT e Medicamentos
e realização de reuniões de
acompanhamento (QUAR)

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contratualizar com ACES melhores
resultados nos indicadores associados
aos ciclo de vida

Eficácia

Elaboração de Relatório de Avaliação
dos Cuidados de Saúde Primários
2016 (ACES e USF/UCSP/USP e fichas
respetivas)

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contribuir para o aumento da oferta
em consulta externa hospitalar

Qualidade

Cumprimento do processo de
contratualização externa dos HH, de
acordo com o cronograma definido
(preparação e análise no âmbito da
atividade/desempenho, custos e
recursos humanos)

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

>24h<48h da
data da reunião

Cumprifo

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contribuir para o aumento da oferta
em consulta externa hospitalar

Qualidade

Acompanhamento do desempenho
dos HH, de acordo com a metodologia
de contratualização (análise no
âmbito da atividade/desempenho,
custos e recursos humanos) e
realização de reuniões de
acompanhamento

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

2 relatórios + 2
reuniões

Cumprifo

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contribuir para o aumento da oferta
em consulta externa hospitalar

Qualidade

Emissão de pareceres técnicos
relativos a processos de contratação
de médicos hospitalares e a projectos
de investimento

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

Até 5 dias úteis
após receção do
processo

Cumprifo

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contribuir para o aumento da oferta
em consulta externa hospitalar

Qualidade

Acompanhamento e envio de
informação para melhoria do acesso
para consulta externa e cirurgia
(QUAR) - ULGA HH/ACES

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

12 relatórios + 2
reuniões

12 relatórios + 2 reuniões

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos; Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde

Contribuir para o aumento da oferta
em consulta externa hospitalar

Qualidade

Acompanhamento e envio de
informação para melhoria do TMRG
para cirurgia nos hospitais
convencionados

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

Bimestral (6
relatórios)

Bimestral (6 relatórios)

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Qualidade

Validação e envio da informação dos
processos analisados pela equipa da
URGA para efeitos de faturação dos
utentes intervencionados pelos HH
Convencionados aos respetivos HH
Destino e HH Origem

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

80%

70%

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Eficácia

Nº processos concluídos de revisão
/atualização das entidades com
convenção no âmbito do SNS

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

200

Cumprido

Observações

Sim

3

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação
Assegurar a sustentabilidade
financeira equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos
Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Assegurar a sustentabilidade
financeira através da revisão e
acompanhamento dos Acordos de
Cooperação; Assegurar a
sustentabilidade financeira
equilibrada através da
revisão/atualização das entidades com
convenção e da melhoria dos
procedimentos

Qualidade

Qualidade

Cumprimento das datas de envio à
ACSS relativos a processos de revisão
/atualização das entidades com
convenção no âmbito do SNS

Encerramento de Contas do Acordo de
Cooperação com a APDP – Associação
Protectora dos Diabéticos de Portugal
respeitantes aos anos de 2013 a 2015

Qualidade

Acompanhamento e encerramento de
Contas dos Acordos de Cooperação
com APDP (2016/2017)

Qualidade

Acompanhamento e encerramento de
Contas dos Acordos de Cooperação
com o CMRA (2016/2017), IPR
(2016/2017), SCMB (2017) e SCME
(2017)

Qualidade

Acompanhamento e encerramento de
Contas do Acordo de Cooperação de
2017 com o GAT e com a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa - Unidade
de Saúde de Telheiras

Qualidade

Elaboração das análises e avaliação
prévias para celebração de novos
acordos de cooperação ao abrigo do
Decreto-Lei 138/2013 e respetivas
minutas, para o ano de 2018, com
SCML - HOSA, SCMVP - SAP Mafra,
SCMB, SCME, UML - ACES PenSetubal,
IPR, SCML - US Telheiras, SCML CMRA

Qualidade

Elaboração das análises e avaliação
prévias para celebração de novos
acordo de cooperação ao abrigo do
Decreto-Lei 138/2013 e respetivas
minutas, para o ano de 2019, com
SCML - HOSA, SCMVP - SAP Mafra,
SCMB, SCME, UML - ACES PenSetubal,
IPR, SCML - US Telheiras, SCML CMRA

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

80%

Cumprido

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

31/07/2018

08/06/2018

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

30/11/2018

31/10/2018

14/08/2018

Relativamente ao encerramento
de contas do ano 2017 este não
foi efetuado pois está
dependente do encerramento de
faturação associada à cirurgia de
ambulatorio. A APDP está
dependente dos SPMS para ter
acesso ao SIMH para gerar o
GDH.

CMRA 2016-30/08/18;
CMRA 2017 - 30/05/18;
IPR 2016 - 09/07/18;
IPR 2017 - 29/08/18:
SCMB 2017 - 24/07/18;
SCME 2017 - 10/09/18.

30/06/2018

Acompanhamento bimestral.
Acertos de contas:
GAT - 09/05/2018 *
SCML / Telheiras - 26/02/2019
**

30/04/2018

SCML-HOSA(17/05/18)
SCMVP - SAP Mafra (01-03-18)
SCMB SAP (28-12-17)
SCMB UCSP (27-09-18)
SCMB (19/12/17)
SCME (15/12/17)
UMP - ACES PenSetubal (23-1117)
IPR (19/12/17)
SCML - US Telheiras
(21/9/2018)

31/12/2018

SCML-HOSA(17/05/18)
SCMVP - SAP Mafra (12-122018)
SCMB (14-12- 2018)
SCMB Acordo Coop.(28/11/18)
SCME (28/11/218)
UMP - ACES PenSetubal (23-112017-renovação automática
para 2019)
IPR (28/11/18)
SCML - US Telheiras
(21/9/2018)
CMRA (28/11/18)

* - O Acordo de de Cooperação
com o GAT foi celebrado por 2
anos; elaborou-se um relatório
de avaliação (que inclui a parte
financeira) correspondente à
atividade do ano 2017 e ao 1.º
trimestre de 2018, que foi
submetido ao SEAS; o Acerto de
Contas do ano 2017 foi elaborado
conjuntamente com o ano 2018

Concordância da SCML - HOSA
relativamente à produção a
contratar em 17-05-2018

Concordância da SCML - HOSA
relativamente à produção a
contratar em 17-01-2019

4

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL
Parâmetro
atribuido ao
Oop

Valores dos últimos 5 anos

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Eficiência

Implementação do novo
referêncial Contabilistico SNC-AP

Realização

na

na

na

1

1

100%

atingido

Eficiência

Implementação, nas
Unidades da ARSLVT, de
um Sistema de Gestão
Documental, com efectiva Reasultado
desmaterialização do papel
em pelo menos um
Processo transversal

na

na

na

1

n/disp

100%

atingido

Implementação de um
Sistema de Gestão de
Transporte de Pessoal nos
AES e Serviços Centrais,
com entrada em produção
de um Piloto num ACES

Resultado

na

na

na

80%

85%

90%

atingido

Elaboração de relatórios
mensais de monitorização
de execução do orçamento
da ARSLVT

Realização

na

na

na

1/Mês

2/Mês

2 Mensal

superado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e
Melhorar a eficiencia e eficácia do Serviço
a qualidade do Sistema de Saúde,
Eficiência
de Expediente e da logística
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Encaminhamento célere do
expedoiente entrado na
Realização
ARSLVT

na

na

na

12 h

Baixou em
4h

8 horas

superado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e
Melhorar a eficiencia e eficácia do Serviço
a qualidade do Sistema de Saúde,
Eficiência
de Expediente e da logística
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Execução imediata das
divulgações solicitadas
pelos Serviços e a
Realização
disponibilização imediata
da documentação existente
em arquivo

na

na

na

8h

baixou em 1
h

7 horas

superado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Garantir o cumprimento escrupuloso dos
a qualidade do Sistema de Saúde,
prazos de prestação de contas e
Eficiência
Promover a qualificação e o reforço da
informação mensal e anual
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Desenvolvimento de
Formação interna em SAP

Realização

na

na

na

20
Formandos

60
Formandos

30
Formandos

superado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Garantir o cumprimento escrupuloso dos
a qualidade do Sistema de Saúde,
prazos de prestação de contas e
Eficiência
Promover a qualificação e o reforço da
informação mensal e anual
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Manter e melhorar os
prazos de reporte
obrigatórios

Realização

na

na

na

De acordo

De acordo

De acordo
c/prazos em atingido
iigor

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Promover boas práticas de utilização do
a qualidade do Sistema de Saúde,
medicamento e MCDT, indutoras de
Promover a qualificação e o reforço da
ganhos de eficiência
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Eficiência

Despesa de medicamentos
faturados por utilizador
PVP no contexto dos
Cuidados Saúde Primários
em euros

Resultado

na

na

na

140,1

n/disponív
el

n/disponível em curso

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Promover boas práticas de utilização do
a qualidade do Sistema de Saúde,
medicamento e MCDT, indutoras de
Promover a qualificação e o reforço da
ganhos de eficiência
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Eficiência

Despesa de MCDT
faturados, por utilizador
SNS (pr. Conv.)no contexto
dos Cuidados Saúde
Primários em euros

Resultado

na

na

na

69,9

n/disponív
el

n/disponível em curso

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Promover boas práticas de utilização do
a qualidade do Sistema de Saúde,
medicamento e MCDT, indutoras de
Promover a qualificação e o reforço da
ganhos de eficiência
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Eficiência

Variação %dos custos com
medicamentos faturados
por farmácia comunitárias
e prescritos pelo hospital
(PVP) (Hospitais EPE e
SPA)

Resultado

na

na

na

3,56

n/disponív
el

n/disponível em curso

Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais, Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e
a qualidade do Sistema de Saúde,
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Modernizar os sistemas de informação e
gestão, garantindo o cumprimento dos
prazos e procedimentos estabelecidos
pela DGO para as entidades piloto na
implementação do SNC

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e
a qualidade do Sistema de Saúde,
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Implementar, em todas as Unidades da
ARSLVT, um sistema de Gestão
documental, com efectiva
desmaterialização do papel em pelo
menos um processo transversal.

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e
a qualidade do Sistema de Saúde,
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Aumentar a eficiência e eficácia do
sistema de controlo implementando um
sistema de Gestão de transporte de
Eficiência
pessoal nos ACES e Serviços Centrais e
arranque de um Piloto em pelo menos um
ACES

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais., Promover
o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e Assegurar a monitorização e controlo de
a qualidade do Sistema de Saúde,
gestão garantindo a elaboração de pelo
Promover a qualificação e o reforço da menos mais dois relatórios mensais.
rede de infraestruturas e equipamentos
de Saúde

Eficiência

Meta

Resultado

Observações

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro atribuido ao
Oop

Valores dos últimos 5 anos
Designação do Indicador

Tipo de indicador

Meta
2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Promover a melhoria do
sistema de atendimento
(presencial e telefónico)

Qualidade

Elaboração de regras de comunicação com o
DRH.

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

1

Elaborada proposta,
aguarda aprovação do
CD.

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Promover a melhoria da
comunicação interna do DRH.

Qualidade

Definir regras de circuito interno para
procedimentos que impliquem alterações no
RHV, em conformidade com os objetivos
definidos no âmbito do SIADAP 3.

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

3

Definido o circuito de
documentação interna e
divulgado o fluxograma
do circuito ao DRH.

Promover reunião com os SPMS para
desenvolver e melhorar a plataforma eletrónica
para a formulação de pedidos de
mobilidade/cedência de interesse público e para
recrutamento de médicos aposentados.

Impacto

nd

nd

nd

nd

nd

1

Plataforma MOBINT
criada pelo GSIT e a ser
utilizada pelos ACES.

1

Aguarda resposta da
ESPAP com vista à
operacionalização na
ARSLVT.

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Promover o desenvolvimento e
melhoria da plataforma
eletrónica para a formulação de
pedidos de
Eficiência
mobilidade/cedência de
interesse público e para
recrutamento de médicos
aposentados para a ARSLVT

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Promover a melhoria do
processo de avaliação de
desempenho do SIADAP

Qualidade

Implementar a organização de todos os
processos de avaliação de desempenho nos
serviços centrais através da plataforma GEADAP.

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Promover o recrutamento de
técnicos superiores de
diagnóstico e terapêutica de
Cardiopneumologia

Qualidade

Preparação do processo de abertura de
procedimento concursal e envio para decisão do
Conselho Diretivo.

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

Por falta de aprovação do
CD e de verba orçamental
para o efeito.

Elaboração do relatório mensal, com recolha de
informação das instituições hospitalares EPE.

Realização

nd

nd

nd

nd

nd

Elaboração e envio de
relatório semanal à ACSS.

Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Apresentar relatório mensal ao
Gabinete de SE a Secretaria de
Estado da Saúde com a
identificação dos trabalhadores
Qualidade
com CIT sem termo (excepto
médicos) ausentes por motivo
de parentalidade e para efeitos
de substituição.

Observações

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Parâmetro
atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Preparar os processos com as especificações técnicas
necessárias ao lançamento, pela UAG, de procedimentos de
adjudicação de empreitadas de fornecimento de bens e
serviços no âmbito das instalações e equipamentos.
(Precedida do levantamento, análise e diagnóstico de
patologias, definição de soluções corretivas, elaboração de
mapas de quantidades de trabalho e de Cadernos de Encargos
necessárias à adjudicação). ; Elaborar projetos técnicos
relativos a instalações e equipamentos; Acompanhamento e
fiscalização de empreitadas, fornecimentos de equipamentos
e contratos de manutenção.

Qualidade

Resolução dos problemas construtivos mais
urgentes no parque imobiliário da ARSLVT, I.P.

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Elaborar e manter atualizado o mapeamento dos
investimentos públicos para os Cuidados de Saúde Primários
2017-2019, em articulação com o NEP

Eficácia

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Acompanhar a execução fisica e financeira dos contratos
programas com as autarquias, em colaboração com o NEP e o
DGAG - Construção e Remodelação de Unidades de Saúde
(ACES); Elaborar pareceres de projeto - Análise técnica

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
Meta

Resultado

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Realização de 50% das obras
identificadas como
prioritárias/urgentes no Plano
aprovado

Cumprido

Elaboração e manutenção do mapeamento
atualizado dos investimentos públicos para os
Cuidados de Saúde Primários 2017-2019, em
articulação com o NEP e ERA

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

Mapeamento dos investimentos
públicos para os Cuidados de Saúde
Primários 2017-2019 elaborado e
mantido atualizado mensalmente

Cumprido

Eficácia

Proporção de pedidos de autorização prévia a
submeter à Tutela ao abrigo do Despacho
10220 de 8 de agosto de 2014

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

1

Cumprido

Gestão da manutenção integrada de edifícios e dos contratos
celebrados

Eficiência

Melhoria da gestão de execução do contrato de
manutenção preventiva nas seguintes áreas:
Termodinâmica; Electromedicina; Exploração e
apoio técnico às Instalações Eléctricas.

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Execução superior a 70 % do
planeamento de intervenções de
manutenção mensal proposto

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Preparar os processos com as especificações técnicas
necessárias ao lançamento, pela UAG, de procedimentos de
adjudicação de empreitadas de fornecimento de bens e
serviços no âmbito das instalações e equipamentos.
(Precedida do levantamento, análise e diagnóstico de
patologias, definição de soluções corretivas, elaboração de
mapas de quantidades de trabalho e de Cadernos de Encargos
necessárias à adjudicação). ; Acompanhamento e fiscalização
de empreitadas, fornecimentos de equipamentos e contratos
de manutenção.

Eficácia

Assegurar o cumprimentos dos prazos de
execução das obras realizadas pelo DIE

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Desenvolver as medidas necessárias para garantir a eficiência
energética dos edifícios.

Eficiência

Cumprimentos dos prazos para ao envio da
informação trimestral à ACSS no âmbito do
programa de eficiência energética Eco-Ap

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

Envio da informação nos prazos
definidos pela ACSS

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Preparar os processos com as especificações técnicas
necessárias ao lançamento, pela UAG, de procedimentos de
adjudicação de empreitadas de fornecimento de bens e
serviços no âmbito das instalações e equipamentos.
(Precedida do levantamento, análise e diagnóstico de
patologias, definição de soluções corretivas, elaboração de
mapas de quantidades de trabalho e de Cadernos de Encargos
necessárias à adjudicação). ; Acompanhamento e fiscalização
de empreitadas, fornecimentos de equipamentos e contratos
de manutenção.

Eficácia

Redução do período da conferência de faturas

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Prazo inferior a 5 dias úteis

Não cumprido

Promover a qualificação e o
reforço da rede de
infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Preparar os processos com as especificações técnicas
necessárias ao lançamento, pela UAG, de procedimentos de
adjudicação de empreitadas de fornecimento de bens e
serviços no âmbito das instalações e equipamentos.
(Precedida do levantamento, análise e diagnóstico de
patologias, definição de soluções corretivas, elaboração de
mapas de quantidades de trabalho e de Cadernos de Encargos
necessárias à adjudicação).

Eficiência

Redução dos prazos de apreciação de propostas
de procedimentos concursais de aquisição de
bens e serviços (procedimento por ajuste direto
sem reclamações por parte dos concorrentes)

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Prazo inferior a 15 dias úteis

Cumprido

Não cumprido

Cumprimentos dos prazos de execução
Cumprido
adjudicados

Cumprido

Observações

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Valores dos últimos 5 anos

Parâmetro
atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Tipo de indicador
2013

2014

2015

2016

2017

Meta

Resultado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Centralizar na sede os procedimentos contratuais
transversais à ARSLT; Com a implementação da nova
aplicação de gestão de stocks-Glint SGICM monitorizar
consumos, existências e criação de armazéns
avançados nas Unidade de Saúde

Eficiência

Centralizar na sede os
procedimentos contratuais
transversais à ARSLVT

Realização

NA

NA

NA

NA

ND

100%

atingido

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Aumentar o número de procedimentos a desenvolver
através da plataforma eletrónica de contratação
pública; Com a implementação da nova aplicação de
gestão de stocks-Glint SGICM monitorizar consumos,
existências e criação de armazéns avançados nas
Unidade de Saúde

Eficiência

Número de procedimentos a
desenvolver através das
plataformas eletrónicas

Realização

NA

NA

NA

NA

ND

100%

superado

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Otimizar a utilização do ERP SAP - nomeadamente no
que se refere à informação para a gestão.

Eficiência

Aprovação do manual de compras

Realização

NA

NA

NA

NA

ND

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Estreitar as relações com os ACES de forma a melhor
os circuitos existentes, de molde a aumentar a
eficiência; Otimização da politica de gestão de stocks
da ARSLVT através de diminuição de existências(Sede
e ACES), aumento da rotatividade os artigos,
dimunuição de taxas de rotura.

Eficiência

Aprovação de novas medidas de
uniformização de procedimentos

Realização

NA

NA

NA

NA

ND

segundo
semestre

atingido

Aprovação do Código de Conduta de
Ética da UAG

Resultado

NA

NA

NA

NA

ND

segundo
semestre

atingido

Formação em contratação Publica
na UAG

Resultado

NA

NA

NA

NA

ND

Dezembro de
2017

superado

Implementação das normas do
Despacho 851-A/2017

Resultado

NA

NA

NA

NA

ND

segundo
trimestre

atingido

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais.,
Promover o acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Otimizar a utilização do ERP SAP - nomeadamente no
que se refere à informação para a gestão.

Eficiência

em curso

Observações

NÚCLEO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO
Parâmetro atribuido ao
Oop

Designação do Indicador

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Elaborar e monitorizar os instrumentos
estratégicos institucionais (Relatório de
Atividades 2017; Plano de Atividades 2018;
QUAR 2018; elaboara proposta de
instrumento de monitorização da atividade
assistencial nos Cuidados de Saúde qualidade)

Eficácia

Coordenação da elaboração do Relatório de
Atividades 2017 da ARSLVT

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Elaborar e monitorizar os instrumentos
estratégicos institucionais (Relatório de
Atividades 2017; Plano de Atividades 2018;
QUAR 2018; elaboara proposta de
instrumento de monitorização da atividade
assistencial nos Cuidados de Saúde qualidade)

Eficácia

Valorizar a cultura, a identidade e
as competências organizacionais

Elaborar e monitorizar os instrumentos
estratégicos institucionais (Relatório de
Atividades 2017; Plano de Atividades 2018;
QUAR 2018; elaboara proposta de
instrumento de monitorização da atividade
assistencial nos Cuidados de Saúde qualidade)

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
Meta

Resultado

julho

Relatório elaborado e entregue até 15 de abril

Relatório elaborado e entregue à Tutela

junho

março

Plano aprovado pelo CD e submetido na plataforma da Secretaria
Geral da Saúde

Plano aprovado pelo CD e submetido na plataforma da Secretaria Geral da Saúde

julho

junho

março

QUAR aprovado pelo CD e submetido na plataforma da Secretaria
Geral da Saúde

QUAR aprovado pelo CD e submetido na plataforma da Secretaria Geral da Saúde

NA

NA

NA

Não foi
cumprido

2 ACES

Não cumprido

NA

NA

NA

NA

Resposta atempada aos pedidos

Cumprido

2013

2014

2015

2016

2017

Realização

julho

julho

julho

julho

Coordenação da elaboração do Plano de
Atividades 2018 da ARSLVT

Realização

janeiro

maio

julho

Eficácia

Coordenação da elaboração QUAR 2018 da
ARSLVT

Realização

janeiro

maio

Elaborar a caracterização das instalações
das Unidades de Saúde dos ACES

Eficácia

Caracterização das Unidades de Saúde dos
ACES

Realização

NA

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Apoiar o Conselho Diretivo da ARS na
preparação de proposta de resposta para o
Secretário de Estado da Saúde, Secretário de
Estado Adjunto e da Saúde e Ministro da
Saúde - Perguntas, petições e projetos de
resolução apresentados pelos Grupos
Parlamentares com assento na Assembleia
da República - bem como de exposições e
moções apresentadas por cidadãos ou
grupos de cidadãos

Eficácia

Produção de Informação sob a forma de
relatórios e/ou apresentações

Realização

NA

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Monitorizar no âmbito do Plano de Saúde
Sazonal - Módulo Inverno as consultas de
gripe nos CSP

Eficácia

Plano de Contingência de Saúde Sazonal Módulo de Inverno
Monitorização das consultas de gripe nos
CSP no âmbito do Plano de Saúde Sazonal Módulo Inverno

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Divulgar os resultados do Projeto Eat
Mediterranean: A Program for Eliminating
Dietary Inequalities in School, no âmbito do
Programa Iniciativas em Saúde Pública, do
EEA Grants.
Coordenar e monitorizar a execução de
programas e projetos de saúde,
designadamente os constantes do Plano
Regional de Saúde e os que resultam da
implementação do Plano Nacional de Saúde,
nomeadamente o COSI (Childhood Obesity
Surveillance Iniciative) e Programa
VIH/Sida

Qualidade/ Eficiência

Projetos no âmbito da Promoção da
Alimentação Saudável:
1) Participar nas atividades do Projeto COSI
(European Childhood Obesity Surveillance
Initiative), em colaboração com a DGS;
2) Executar a Candidatura POISE (em
colaboração com ACES Lezíria; Academiade
Formação e Assessoroia CD);3) Participar
em projeto piloto regional em colaboração
com ACES Almada-Seixal e Assessoria do CD
3) Desenvolver a continuidade de acões de
Promoçãoda Dieta Mediterrânica no
seguimento da execução do EAT
MEDITERRANEAN

Observações

Impossibilidade de agendar visitas às
Unidades dos ACES

Cumprido

1) Cumprido
Foi realizada a Ronda COSI 2018/2019 em LVT, de setembro de 2018 a Junho de 2019. As atividades realizadas para
permitir a boa execução da 5.ª Ronda COSI são descritas no presente Relatório.
Foram avaliadas 2039 crianças de LVT pertencentes às escolas selecionadas das 2558 crianças selecionadas (taxa de
participação: 79,7%).
Registou-se 100% de participação das escolas selecionadas (52 escolas).
Foi feita formação e treino a 55 examinadores em LVT.
Foi feita a gestão da Ronda em LVT, em articulação com a Equipa Nacional e as Equipas Locais COSI, através dos
Responsáveis Locais COSI.
A nível nacional, o Estudo, à presente data, encontra-se na fase de apuramento de resultados

1) 1 relatório de atividades
2) População abrangida pelos Programas/Projetos implementados
3)Disponibilizar Relatório com resultados ; 5 Artigos Científicos
publicados até 31.12.2018; Nº de sessoes públicas de apresentação
de resultados

Realização
Resultado

2) Cumprido
Candidatura PO ISE executada de 8 de maio a 11 de dezembro de 2018.
No âmbito da execução da Candidatura POISE, foram superados os indicadores contratados:
3 tipologias de Cursos de Formação; 22 Edições (ações de formação) ministradas; 278 horas de formação; 361
participantes, dos quais 333 (92,2%) concluíram as 2 sessões previstas para cada Curso.
3) Projeto adiado, uma vez que foi necessário priorizar projetos com a Autarquia de Lisboa e com a Direção-Geral da Saúde
4) Superado
Foram disponibilizados, aos Parceiros, o Relatório Final de Execução Física e Financeira e os 15 Relatórios
técnicos/científicos elaborados.
4 artigos científicos publicados (dados cumulativos) + 1 artigo científico em fase de elaboração
Realização de 1 sessão pública de apresentação dos resultados, nas X Jornadas UCF Lezíria, 8 novembro 2018, Teatro Sá da
Bandeira, em Santarém.
Participação em atividades nas escolas alvo do Projeto Eat Mediterranean na área de promoção da alimentação saudável.
Participação no júri de avaliação de lanches saudáveis, na atividade “Todos à mesa. Concurso de mesas – Lanche”, que
decorreu em 20/03/2018, na Escola EB 2/3 Mem Ramires, integrada numa iniciativa da Escola intitulada “A Semana da
Saúde”, dirigida a toda a comunidade escolar.
Cumprido:

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Divulgar os resultados do Projeto Eat
Mediterranean: A Program for Eliminating
Dietary Inequalities in School, no âmbito do
Programa Iniciativas em Saúde Pública, do
EEA Grants.
Coordenar e monitorizar a execução de
programas e projetos de saúde,
designadamente os constantes do Plano
Regional de Saúde e os que resultam da
implementação do Plano Nacional de Saúde,
nomeadamente o COSI (Childhood Obesity
Surveillance Iniciative) e Programa
VIH/Sida

1. Colaboração no âmbito do Plano Municipal de Alimentação Escolar Saudável, entre a ARSLVT, I.P., o Município de Lisboa
e outras Entidades para a promoção de hábitos alimentares saudáveis dos alunos das escolas básicas de 1.º Ciclo e nos
Jardins de Infância da rede pública do concelho de Lisboa - refeições escolares.
Elaborado Protocolo de Colaboração.
Envio de contributos para o Plano Municipal de Alimentação Escolar Saudável.
Qualidade/ Eficiência

Colaborar na implementação de projetos de
promoção da alimentação saudável de
âmbito populacional

Realização
Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Métricas a definir localmente

Participação em 100% das atividades e reuniões solicitadas pelo Município de Lisboa.
2. Participação no Programa Lisboa +55, Programa de base comunitária de promoção da atividade física e de literacia em
saúde e estilos de vida saudáveis, promovido pelo Município de Lisboa, em parceria com a ARSLVT, I.P., através dos três
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Cidade de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Direção-Geral da
Saúde (DGS) e Juntas de Freguesia da Cidade de Lisboa, com o envolvimento dos clubes da Cidade e do associativismo em
geral.
Participação em 100% das reuniões.
Preparação/revisão da documentação inerente ao Programa.

Divulgar os resultados do Projeto Eat
Mediterranean: A Program for Eliminating
Dietary Inequalities in School, no âmbito do
Programa Iniciativas em Saúde Pública, do
EEA Grants.
Coordenar e monitorizar a execução de
programas e projetos de saúde,
designadamente os constantes do Plano
Regional de Saúde e os que resultam da
implementação do Plano Nacional de Saúde,
nomeadamente o COSI (Childhood Obesity
Surveillance Iniciative) e Programa
VIH/Sida

Qualidade/ Eficiência

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Executar a candidatura POISE

Qualidade/ Eficiência

Desenvolvimento de ações de formação no
ãmbito da candidatura POISE

Realização
Resultado

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Coordenar e monitorizar a execução de
programas e projetos de saúde,
designadamente os constantes do Plano
Regional de Saúde e os que resultam da
implementação do Plano Nacional de Saúde,
nomeadamente o COSI (Childhood Obesity
Surveillance Iniciative) e Programa
VIH/Sida

Qualidade/ Eficiência

Programa Regional para a infeção VIH/SIDA Colaboração com a DGS no âmbito: 1)
Promover o diagnóstico prevoce implementação dos testes rápidos de
deteção para a infeção VIH/SIDA nos
cuidados de saúde primários - Proporção de
ACES com testes rápidos implementados; 2)
Participação no Júri de concurso da DGS com
apreciação de 100% das candidaturas pela
DGS no âmbito de concursos para
financiamento de projetos no âmbito do
Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA;

Realização

1) Numerador: N.º de ACES (pelo menos 1 Unidade Funcional por
ACES) que realizam teste rápido de deteção da infeção VIH/SIDA que
efetuam teste rápido de diagnóstico para de deteção da infeção por
VIH/Denominador: N.º total de ACES Fonte: ARS; 2) Numerador: N.º
total de pareceres submetidos pela ARSLVT na plataforma da
DGS/Denominador: N.º total de candidaturas apreciadas, no âmbito
de concursos abertos e financiados pela DGS - Fonte: ARS; DGS

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Coordenar e monitorizar a execução de
programas e projetos de saúde,
designadamente os constantes do Plano
Regional de Saúde e os que resultam da
implementação do Plano Nacional de Saúde,
nomeadamente o COSI (Childhood Obesity
Surveillance Iniciative) e Programa

Qualidade/ Eficiência

Colaborar na implementação da estratégia
"Cidades na via rápida para acabar com a
epidemia VIH nos concelhos de Lisboa e
Cascais

Realização

Métricas a definir localmente para cumprir as metas 90-90-90

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Monitorizar e produzir um relatório
semanal relativo à procura dos Serviços de
Urgências da área de influência da ARSLVT

Eficácia

Monitorização semanal da procura dos
Serviços de Urgências da área de influência
da ARSLVT no âmbito da monitorização da
atividade gripal

Resultado

NA

NA

NA

NA

cumprido

Relatórios semanais de monitorização elaborados

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Monitorizar trimestralmente o atendimento
aos doentes referenciados para a Urgência
Metropolitana de Lisboa (UML)
Neurovascular

Eficácia

Monitorização trimestral do atendimento
dos doentes neurocriticos referenciados
para as Urgências Metropolitanas de Lisboa
(UML) Neurovasculares

Resultado

NA

NA

NA

NA

cumprido

Relatórios trimestrais de monitorização elaborados

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Monitorizar e avaliar anualmente a
produção e recursos da Urgência
Metropolitana de Lisboa (UML)

Eficácia

Monitorização anual do atendimento dos
doentes referenciados para as Urgências
Metropolitanas de Lisboa (UML) Gerais

Resultado

NA

NA

NA

NA

cumprido

Relatório anual de monitorização elaborado

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Realizar e dar apoio a estudos de
caracterização e investigação que envolvam
a análise a Bases de Dados

Eficácia

Resposta aos pedidos feitos à ARSLVT sobre
Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) pedidos internos e pedidos externos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

95%

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Apoiar o Conselho Diretivo da ARS na
preparação de proposta de resposta para o
Secretário de Estado da Saúde, Secretário de
Estado Adjunto e da Saúde e Ministro da
Saúde - Perguntas, petições e projetos de
resolução apresentados pelos Grupos
Parlamentares com assento na Assembleia
da República - bem como de exposições e
moções apresentadas por cidadãos ou
grupos de cidadãos

Eficácia

Apoio ao Conselho Diretivo da ARS na
preparação de proposta de resposta para o
Secretário de Estado da Saúde, Secretário de
Estado Adjunto e da Saúde e Ministro da
Saúde - Perguntas, petições e projetos de
resolução apresentados pelos Grupos
Parlamentares com assento na Assembleia
da República - bem como de exposições e
moções apresentadas por cidadãos ou
grupos de cidadãos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

80%

Cumprido

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Elaborar e manter atualizado o
mapeamento dos investimentos públicos
para os Cuidados de Saúde Primários, em
articulação com o DIE

Eficácia

Elaboração e manutenção do mapeamento
atualizado dos investimentos públicos para
os Cuidados de Saúde Primários 2017-2019,
em articulação com o DIE e ERA

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

Mapeamento dos investimentos públicos para os Cuidados de Saúde
Primários 2017-2019 elaborado e mantido atualizado

Cumprido conforme planeado

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade do
Sistema de Saúde

Cumprido:
1. De 8 de maio a 11 de dezembro de 2018, Programa de Formação, promovido pela ARSLVT, I.P., para profissionais de
saúde, em Aconselhamento Nutricional e de Atividade Física e em Avaliação da Qualidade da Oferta Alimentar nos
Refeitórios, Bares e Máquinas de Venda Automática das escolas.
Colaborar na implementação de projetos no
âmbito da promoção da atividade física

Realização
Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

Métricas a definir localmente

2. Participação no Programa Lisboa +55, do qual a ARSLVT, I.P., é Parceiro, que engloba uma vertente de promoção da
atividade física.
3. Aprovados três Projetos-piloto de promoção da atividade física nos cuidados de saúde primários previstos no Despacho
nº 8932/2017, de 10 de outubro, sob a coordenação científica da DGS - Protocolo de Colaboração entre ARSLVT, I.P., e
respetivos Municípios envolvidos.

Superado:
Foram executadas três tipologias de Cursos, num total de 22 Ações de formação ministradas e 278 horas de formação.
NA

NA

NA

NA

NA

2 ações

361 participantes, dos quais 333 (92,2%) concluíram as 2 sessões previstas para cada Curso, correspondendo a 216
profissionais de saúde formados - médicos, enfermeiros e técnicos superiores de saúde (houve profissionais que
frequentaram mais do que um Curso).

1) 100%
2) 100%

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

Cumprido

No âmbito dos pedidos externos são
feitas colaborações para estudos de
apoio a redes de referenciação e para
a construção ou extinção de Unidades
de Saúde.

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Acompanhar as candidaturas submetidas
pela ARSLVT ao Portugal 2020

Eficácia

Promoção da apresentação de candidaturas
das unidades hospitalares a fundos
comunitários - Portugal 2020 apoiadas e
acompanhadas

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Cumprido conforme planeado

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Apoiar e acompanhar as candidaturas das
unidades hospitalares ao Portugal 2020

Eficácia

Acompanhamento das candidaturas
submetidas pela ARSLVT, ao Portugal 2020.

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

3 candidaturas acompanhadas

Cumprido conforme planeado

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Apoiar e acompanhar os pedidos de
autorização prévia a submeter à Tutela ao
abrigo do Despacho 10220, de 8 de agosto
de 2014

Eficácia

Acompanhamento dos processos e pedidos
de autorização prévia a submeter à Tutela
ao abrigo do Despacho 10220 de 8 de
agosto de 2014

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

1

Cumprido conforme planeado

Promover a qualificação e o reforço
da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Desenvolvimento e estudos técnicos e de
e desenvolver os trabalhor previstos no âmbito dos Hospitais de Proximidade
Realização
de Sintra eNA
do SeixalNA
viabilidade dos Hospitais de Proximidade Acompanhar Eficácia
de Sintra e do Seixal

NA

NA

NA

Entrega dos trabalhos previstos

As Equipas da ARS envolvidas neste Projeto cumpriram as metas definidas

ACADEMIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Objetivo Estratégico

Objetivo
Operacional

Parâmetro
atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
2013

2014

2015

Meta

Resultado

2016 2017

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

Nº de formandos previstos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

2 045

1 243

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de formandos efetivos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

2 045

1 955

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de ações de formação
planeadas

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

84

84

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de ações realizadas

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

84

76

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de ações realizadas, mas
não planeadas

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

5

25

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de formadores internos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

130

Não foi possível
contabilizar

Valorizar a cultura, a
identidade e as
competências
organizacionais

Número de
participantes em
ações de formação
área Saúde

Eficácia

N.º de formadores externos

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

95

Não foi possível
contabilizar

Observações

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro
atribuido ao Oop

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Eficácia

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Eficácia

Reunião periódica com os
DE's e PCC's

Realização

√

√

√

√

nd

2

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências Promover estudos destinados a
organizacionais, Promover o demonstrar evidência sobre a
acesso, a eficiência, a
prescrição, dispensa e
sustentabilidade e a qualidade utilização de medicamentos.
do Sistema de Saúde

Eficácia

Boletins Terapêuticos

Resultado

4

3

1

1

nd

2

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos
Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade
e a qualidade do Sistema de
Saúde

Promover a literacia do
cidadão na utilização dos
medicamentos.

Eficácia

Informação escrita para o
cidadão

Resultado

na

na

na

na

na

2

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Emitir recomendações sobre
prescrição e utilização de
medicamentos, em todos os
contextos de prescrição; A
avaliação do grau de
cumprimento das normas de
orientação clínica da DGS.

Eficácia

Análise anual dos resultados
da monitorização e
apreciação da prescrição de
ambulatório para todos os
contextos de prescrção.

Realização

√

√

√

√

nd

1

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos, Valorizar
a cultura, a identidade e as
competências organizacionais,
Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade
e a qualidade do Sistema de
Saúde, Desenvolver a
integração de cuidados de
saúde na Região de Lisboa e
Vale do Tejo

Publicar relatórios de
acompanhamento da
prescrição, dispensa e
utilização de medicamentos.

Eficácia

Publicação de relatórios
trimestrais de monitorização
da prescrição em
ambulatório interno, externo
e utilização de medicamentos
nos hospitais da Região de
Saúde

Realização

√

√

√

√

nd

3

Emitir recomendações sobre
prescrição e utilização de
Responder às necessidades de medicamentos, em todos os
Saúde dos Cidadãos,
contextos de prescrição;
Desenvolver a integração de
Identificar situações de
cuidados de saúde na Região eventual incumprimento das
de Lisboa e Vale do Tejo
determinações legais relativas
à prescrição e dispensa de
medicamentos.

Qualidade

Monitorizar as justificações
técnicas da prescrição de
medicamentos (Portaria n.º
224/2015, de 27 de julho)

Estrutura

√

√

√

√

nd

1 p/ ano

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Qualidade

Cooperar com as CFT's dos
hospitais da Região de Saúde

Realização

√

√

√

√

nd

1 p/ ano

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Pronunciar-se sobre a
adequação clínica das
justificações técnicas para as
exceções à prescrição por DCI
(Portaria n.º 224/2015, de 27
de julho).

Eficácia

Elaborar Pareceres Técnicos

Realização

√

√

√

√

nd

Qualidade

Desenvolver estudos sobre
utilização de medicamentos

Realização

√

√

√

√

nd

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências Promover estudos destinados a
organizacionais, Promover o demonstrar evidência sobre a
acesso, a eficiência, a
prescrição, dispensa e
sustentabilidade e a qualidade utilização de medicamentos.
do Sistema de Saúde

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

Reunião mensal da CFT

Realização

√

√

√

√

nd

12

Valores dos últimos 5 anos
2013 2014 2015 2016 2017

Meta

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Eficácia

Promover encontros com os
orgão clínicos dos ACeS's

Realização

√

√

√

√

nd

6

Responder às necessidades de
Saúde dos
Cidadãos,Desenvolver a
integração de cuidados de
saúde na Região de Lisboa e
Vale do Tejo

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Eficácia

Apoio técnico à
contratualização externa dos
ACeS e dos Hospitais

Realização

√

√

√

√

nd

20 reuniões
p/ ano

Resultado

Observações

Partilhar informação e definir
estratégias comuns com as
CFT's regionais, CFT's dos
hospitais e entidades da
administração central com
atribuições na política do
medicamento.

Eficácia

Envolvimento nas atividades
da CNFT (reuniões, plenários,
documentos e iniciativas)

Realização

√

√

nd

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade A monitorização da prescrição,
e a qualidade do Sistema de
dispensa e utilização de
Saúde, Desenvolver a
medicamentos.
integração de cuidados de
saúde na Região de Lisboa e
Vale do Tejo

Eficácia

Participar na revisão e
contínua atualização do
Formulário Nacional de
Medicamentos

Realização

√

√

nd

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

90% das
reuniões

Responder às necessidades de
Saúde dos Cidadãos,
Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região
de Lisboa e Vale do Tejo

Emitir recomendações sobre
prescrição e utilização de
medicamentos, em todos os
contextos de prescrição.

Qualidade

Elaborar ferramentas de
divulgação de
recomendações terapêuticas

Realização

nd

1

Responder às necessidades de
Saúde dos
Cidadãos,Desenvolver a
integração de cuidados de
saúde na Região de Lisboa e
Vale do Tejo

Emitir recomendações sobre
prescrição e utilização de
medicamentos, em todos os
contextos de prescrição.

Eficiência

Estudo e Desenvolver e
implementar a Rede de
Qualificação Terapêutica estágios de internos de MGF

Resultado

nd

1

Qualidade

Propor e encetar atividades
de Farmacovigilância em
articulação com as UFR

Realização

nd

1

Identificar situações de
Valorizar a cultura, a
eventual incumprimento das
identidade e as competências determinações legais relativas
organizacionais
à prescrição e dispensa de
medicamentos.

GABINETE JURIDICO E DO CIDADÃO
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro
atribuido ao
Oop

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
Meta

Resultado

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
Assegurar apoio jurídico ao
organizacionais; Promover o
Conselho Diretivo, às Unidades
acesso, a eficiência, a
Orgânicas e aos ACES da ARSLVT
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Eficácia

Assegurar apoio jurídico ao
Conselho Diretivo, às
Unidades Orgânicas e aos
ACES da ARSLVT

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
organizacionais; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Eficácia

Garantir o patrocínio da
ARSLVT em todos os
processos de contencioso
(administrativo, cível ou
criminal, etc.)

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu

Eficácia

Assegurar a instrução de
processos de inquérito e
disciplinares através da
nomeação de técnicos do GJC

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu

Garantir o patrocínio da ARSLVT
em todos os processos de
contencioso (administrativo, cível
ou criminal, etc.)

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
Assegurar a instrução de processos
organizacionais; Promover o
de inquérito e disciplinares através
acesso, a eficiência, a
da nomeação de técnicos do GJC
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Promover os registos de imóveis da
ARSLVT, I.P., inexistentes ou que se
Promover o acesso, a eficiência,
encontram desatualizados, junto
a sustentabilidade e a qualidade
Eficiência
das respetivas Conservatórias de
do Sistema de Saúde
Registo Predial e Autoridade
Tributária.

Promover os registos de
imóveis da ARSLVT, I.P.,
inexistentes ou que se
encontram desatualizados,
junto das respetivas
Conservatórias de Registo
Predial e Autoridade
Tributária.

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

50%

Não atingiu*

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
organizacionais; Promover o
Promover a redução dos indices de
acesso, a eficiência, a
litigiosidade no ambito da ARSLVT
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Eficácia

Promover a redução dos
indices de litigiosidade no
ambito da ARSLVT

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu

Eficácia

Monitorizar o
encaminhamento de
exposições para as respetivas
Unidades de Saúde do SNS no
âmbito da gestão de
reclamações da ERS

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu

Eficácia

Garantir a resposta, no prazo
legal, às exposições
apresentadas pelos utentes do
SNS e que visem a ARSLVT,
I.P., designadamente os CRI e
CDP

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Não atingiu*

Eficácia

Garantir o atendimento de
utentes, presencial e
telefónicamente, e por correio
eletrónico, com vista ao
esclarecimento acerca do
funcionamento dos serviços
de saúde e informar dos
direitos e deveres dos
utentes.

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Atingiu.

Eficácia

Caracterizar os principais
problemas identificados nas
exposições dos utentes

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Não atingiu.*

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
organizacionais; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Monitorizar o encaminhamento de
exposições para as respetivas
Unidades de Saúde do SNS no
âmbito da gestão de reclamações
da ERS

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
organizacionais; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Garantir a resposta, no prazo legal,
às exposições apresentadas pelos
utentes do SNS e que visem a
ARSLVT, I.P., designadamente os
CRI e CDP

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
organizacionais; Promover o
acesso, a eficiência, a
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Garantir o atendimento de utentes,
presencial e telefónicamente, e por
correio eletrónico, com vista ao
esclarecimento acerca do
funcionamento dos serviços de
saúde e informar dos direitos e
deveres dos utentes.

Valorizar a cultura, a identidade
e as competências
Caracterizar os principais
organizacionais; Promover o
problemas identificados nas
acesso, a eficiência, a
exposições dos utentes
sustentabilidade e a qualidade
do Sistema de Saúde

Observações

2013 2014 2015 2016 2017

*Apesar da malhoria
significativa de termos u RH
especializado no GJC só para
esta tarefa, dado o grande
numero de imoveis a reguarizar
não foi possivel atingir a meta
dos 50% de registos.

*Dada a existência de apenas um
RH a este sector não foi possivel
cumprir na totalidade.

*Não se finalizou ainda a
caracterização privativa das
reclamações da ARSLVT,
continuando a utilizar-se a da
ERS.

GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro
atribuido ao Oop

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

Valores dos últimos 5 anos
2013

2014

2015

2016

2017

Meta

Resultado

Concluído e Instalados

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de Saúde,
Promover a qualificação e o reforço da
rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Modernização do parque
informático da ARSLVT

Eficiência

Aquisição de Pcs

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

4425

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos,Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,Promover a qualificação e o
reforço da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Modernização do parque
informático da ARSLVT

Eficiência

Aquisição de Impressoras

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

700

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos,Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,Promover a qualificação e o
reforço da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Modernização do parque
informático da ARSLVT

Eficiência

Aquisição de centrais
Telefónicas

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

15

Concluído e Instaladas

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos,Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,Promover a qualificação e o
reforço da rede de infraestruturas e
equipamentos de Saúde

Modernização do parque
informático da ARSLVT

Eficiência

Instalação/Reestruturaçã
o de quiosques com
integração Sclínico

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

30

Em fase de conclusão
no ACES Sintra

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
Centralização aplicacional
qualidade do Sistema de Saúde,
no Datacenter da ARSLVT
Promover a qualificação e o reforço da
e Consolidação dos
rede de infraestruturas e
sistemas de informação
equipamentos de Saúde, Desenvolver
a integração de cuidados de saúde na
Região de Lisboa e Vale do Tejo

Eficiência

Migração de Servidores

Realização

NA

NA

NA

NA

NA

20

Em curso

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
Centralização aplicacional
qualidade do Sistema de Saúde,
no Datacenter da ARSLVT
Promover a qualificação e o reforço da
e Consolidação dos
rede de infraestruturas e
sistemas de informação
equipamentos de Saúde, Desenvolver
a integração de cuidados de saúde na
Região de Lisboa e Vale do Tejo

Eficiência

Implementação do
Sistema BIARS

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

8

Em curso

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover o acesso, a
eficiência, a sustentabilidade e a
Centralização aplicacional
qualidade do Sistema de Saúde,
no Datacenter da ARSLVT
Promover a qualificação e o reforço da
e Consolidação dos
rede de infraestruturas e
sistemas de informação
equipamentos de Saúde, Desenvolver
a integração de cuidados de saúde na
Região de Lisboa e Vale do Tejo

Eficiência

Implementação do
Sistema para a Segurança
e Saúde no trabalho da
ARSLVT

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

300

Concluído

Valorizar a cultura, a identidade e as
competências organizacionais,
Promover o acesso, a eficiência, a
Implementação de solução
sustentabilidade e a qualidade do
de gestão documental para
Sistema de Saúde, Promover a
toda a ARSLVT incluir
qualificação e o reforço da rede de
ACES
infraestruturas e equipamentos de
Saúde

Eficiência

Implementação de
solução de gestão
documental para toda a
ARSLVT incluir ACES

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

500

O procedimento está
na AMA para parecer

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover a qualificação
e o reforço da rede de infraestruturas
Continuidade da execução
e equipamentos de Saúde,
do Programa de Rastreios
Desenvolver a integração de cuidados
de saúde na Região de Lisboa e Vale do
Tejo

Eficiência

Alargamento dos
Rastreios Oncológicos RCCR e RCCU

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

5

Em curso

Responder às necessidades de Saúde
dos Cidadãos, Promover a
qualificação e o reforço da rede de
Continuidade da execução
infraestruturas e equipamentos de
do Programa de Rastreios
Saúde, Desenvolver a integração de
cuidados de saúde na Região de Lisboa
e Vale do Tejo

Eficiência

Alargamento ao Rastreio
da Saúde Visual Infantil

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

1

Em curso

Observações

GABINETE DE AUDITORIA INTERNA
Objetivo Estratégico

iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,
iii. Promover o acesso, a
eficiência, a
sustentabilidade e a
qualidade do Sistema de
Saúde,

Parâmetro
atribuido ao
Oop

Designação do Indicador

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Eficácia

Follow-up Auditoria Urgências do
HFF

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Eficácia

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Objetivo Operacional

Valores dos últimos 5 anos

Tipo de
indicador

Meta

Resultado

2013

2014

2015

2016

2017

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

mar/18

Cumprido.

Follow-up das 20 auditorias
realizadas a USFs, Modelo B

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

jun/18

Substituída por ação de
auditoria solicitada pela
Tutela.

Eficácia

Auditoria às atividades
desenvolvidas pelo DSP/USP na
Sanidade Marítima

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

mar/18

Obter ganhos de eficácia
nos processos

Eficácia

Contributo na elaboração do
Plano de Controlo Interno
Integrado do MS

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

jun/18

Cumprido.

Obter ganhos de eficácia
nos processos

Eficácia

Elaboração, submissão e
cumprimento das datas de
entrega dos Relatórios
Trimestrais de Execução
Orçamental à ACSS.

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

jul/18

Cumprido

Obter ganhos de eficácia
nos processos

Eficácia

Reporte das ações realizadas, nos
termos da instrução nº 1/2016 do
GCCI.

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

2018

Cumprido

Obter ganhos de eficácia
nos processos

Eficácia

Reporte de irregularidades e casos
participados às entidades
competentes, nos termos da
instrução nº 2/2016 do GCCI.

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

2018

Cumprido

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Eficácia

Auditoria a unidades de
convalescença

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

jun/18

Parcialmente Cumprido
Em fase de contraditório

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Eficácia

Criação de controlo sistemático ao
fornecimento da prestação de
serviços aos Cuidados
Respiratórios Domiciliários

Resultado

NA

NA

NA

NA

NA

dez/18

Substituída por outra
ação

Obter ganhos de
eficiência nos processos

Eficácia

Auditoria de Desempenho Capacidade instalada nas UCC

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

dez/18

Substituída por outra
ação

Melhorar o Sistema de
Controlo Interno
instituído na ARSLVT

Eficácia

Auditoria às Taxas Moderadoras

Impacto

NA

NA

NA

NA

NA

set/18

Substituída por outra
ação

Cumprido.

Observações

GABIENTE DE COMUNICAÇÃO
Objetivo Estratégico

Objetivo Operacional

Parâmetro
atribuido ao
Oop

Designação do Indicador

Tipo de
indicador

2013

2014

2015

2016

2017

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Elaborar o Plano de Comunicação
Estratégico

Eficácia

Reformulação do Plano de
Comunicação Estratégico

Realização

NA

NA

NA

NA

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Assessoria mediática

Eficácia

Relacionamento com os órgãos
de comunicação social

Realização

NA

NA

NA

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Assessoria mediática

Eficácia

Assegurar a Assessoria
Mediática ao Conselho Diretivo
e Dirigentes

Realização

NA

NA

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Assessoria mediática

Qualidade

Divulgação da atividade da
ARSLVT junto dos media

Realização

NA

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Informação ao público

Qualidade

Promoção da saúde e
prevenção da doença

Realização

Valorizar a cultura, a
identidade e as competências
organizacionais

Produção de conteúdos

Qualidade

Produção de conteúdos
informativos para canais de
comunicação online

Realização

Valores dos últimos 5 anos
Meta

Resultado

NA

dezembro

Atingido

NA

NA

95%

Atingido

NA

NA

NA

98%

Atingido

NA

NA

NA

NA

25

Superado

NA

NA

NA

NA

NA

2

Atingido

NA

NA

NA

NA

NA

500

Atingido

Observações

Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

