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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 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 Doutor 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 Continuados Integrados 
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SIDA – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

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 2019, face aos objetivos operacionais e indicadores expressos no Quadro de 

Avaliação e de Responsabilização institucional (QUAR), em sede de Plano de Atividades 2019, destacando, igualmente, 

algumas das atividades realizadas ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 

 
ARSLVT - 2020   
   Página 8 

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 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 Decretos-Leis 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) 

 

Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC) 

 

Departamento de Administração e Gestão Geral (DGAG) 

 

Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

 

Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) 

 

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD) 

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 

        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 apoio técnico e  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), do Gabinete de Apoio Técnico de Saúde Mental (GATSM)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 31/12/2019 

                 ACES 

Unidade Cuidados 
de Saúde 

Personalizados 
(UCSP) 

Unidade Saúde Familiar 
(USF) 

Total Geral 

Almada - Seixal 4 18 22 

Amadora 3 6 9 

Arco Ribeirinho 7 6 13 

Arrábida 13 7 20 

Cascais 4 13 17 

Estuário do Tejo 8 10 18 

Lezíria 6 13 19 

Lisboa Central 4 14 18 

Lisboa Norte 5 9 14 

Lisboa Ocidental e Oeiras 4 13 17 

Loures - Odivelas 9 18 27 

Médio Tejo 11 11 22 

Oeste Norte 5 10 15 

Oeste Sul 6 10 16 

Sintra 7 18 25 

ARSLVT 96 176 272 

                        Fonte: Núcleo CSP – ACSS - RNU 

 

TABELA 3 - LISTAGEM DE HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES DA RLVT, POR NUTS III 

NUTS III INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 

Área 
Metropolitana de 
Lisboa 

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 

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 do Tejo Hospital Distrital de Santarém, EPE 
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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 2019 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, I.P., 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 2019 

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 2019. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, a execução do QUAR 2019 da ARSLVT, I.P., traduzida em resultados e taxas de 

realização, para cada objetivo operacional (OOp) e indicadores. 
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NOME DO 

ORGANISMO

MISSÃO DO 

ORGANISMO  

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5
Tipo de Indicador

(A)

Meta Proposta/ 

Resultado Ano 

Anterior

(B)

Objetivo 

Interinstitucional 

( C)

Identificação do 

Indicador

(D)

30%

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 Peso: 25,0%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1

% de ACES que desenvolveram pelo menos uma 

iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de 

âmbito populacional

100% 100,0% 93,3% 93,3% 93,3% 93,3% 6,7% 100,0% 50,0% 93,3% 100% 100% Atingiu A3 B3 NA P

1.2

% de incremento de primeiras consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS tendo 

como referência o ano anterior

n.d. n.d. n.d. 10,6% 45% 5,0% 2,0% 10,0% 50,0% 3,0% 100% 100% Atingiu A2 B2 2.5 P

OOp2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) Peso: 10,0%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 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 relação ao 

ano anterior , em integração com a pneumologia 

hospitalar e CDP

n.a. n.a. n.d. n.d. 24,0% 2,0% 2,0% 24,0% 100,0% 4,0% 100% 100% Atingiu A2 B2 NA P

OOp3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e da atividade física  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 20,0%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

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

n.a. n.a. 37,0% 39,0% 39,0% 35,0% 5,0% 39,0% 60,0% 33,2% 100,0% 100% Atingiu A2 B2 NA P

3.2

Nº de formandos (profissionais de saúde) abrangidos 

por formação na área da prescrição/aconselhamento em 

atividade física e/ou alimentação saudável 

n.a. n.a. n.a. n.a. 421 120 20 421 40,0% 142 102% 102% Superou A3 B5 NA P

OOp4: Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) Peso: 10,0%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1

Realizar 4 cursos de formação no âmbito da ética (2 

cursos para internos de MGF, 1 para internos de SP e 1 

para interlocutores)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4 1 4 100% 3 100,0% 100% Atingiu A1 B5 NA P

EFICÁCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

ANO: 2019

Ministério da Saúde

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

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

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

QUAR 2019 (MATRIZ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Indicador 

(A) 

Meta 
Proposta/ 
Resultado 

Ano 
Anterior 

(B) 

Objetivo 
Interinstitucional 

( C) 

Identificação 
do Indicador 

(D) 
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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 Peso: 35,0%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Nº de Unidades Funcionais com Programa de Rastreio do 

cancro do cólon e reto 
n.d. n.d. n.d. 4 58 75 5 271 25% 92 102,2% 102% Superou A3 B5 NA P

5.2
Nº de Unidades Funcionais com Programa de Rastreio do 

cancro do colo do útero 
n.d. n.d. n.d. 5 78 105 5 271 25% 148 106,5% 106% Superou A3 B5 NA P

5.3
% de utentes com registo de diabetes que realizaram 

rastreio da retinopatia diabética 
n.d. n.d. n.d. n.d. 30% 31% 2% 30% 25% 30,0% 100,0% 100% Atingiu A2 B1 4.3 P

5.4
Nº de ACES com Programa de Rastreio Visual Infantil 

implementado
n.a. n.a. n.a. n.a. 2 5 1 2 25% 5 100,0% 100% Atingiu A3 B5 NA P

40%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS) Peso: 10%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Taxa de utilização global de consultas médicas nos 

últimos 3 anos (Indicador 6)
n.d. 79,0% 78,3% 78,4% 78,3% 78,0% 3,0% 79,0% 100% 77,06% 100% 100% Atingiu A2 B2 NA P

OOp7:  Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) Peso: 5%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. 

(Ind. 275)
n.a. n.a. 66,64% 67,39% 68,67% 70% 10% 68,24% 100% 67,98% 100% 100% Atingiu A3 B1 NA P

OOp8:  Garantir a operacionalização atempada dos actos a que se refere o nº 2 do 16º do LOE (redação provisória) (OE 2) (ARS)  R Peso: 75%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1

N.º máximo de dias, desde o apuramento até à 

comunicação, do total dos pontos SIADAP acumulados 

por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (com exceção 

das carreiras das quais se aguardam orientações finais da 

tutela).

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90 10 30 25% 21 129% 129% Superou A2 B5 NA P

8.2

Percentagem de trabalhadores com direito a valorização 

remuneratória efetuada no processamento 

remuneratório do mês seguinte ao termo do seu 

processo de avaliação de desempenho.

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90% 10% 100% 75% 100% 125% 125% Superou A2 B5 NA P

OOp9: Garantir o desenvolvimento de atos que permitam identificar medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (artigo 25º da Lei n.º 71/2018 - LOE 2019). (OE 2) (ARS) Peso: 10%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1

Nº de ACES que promovam ou disponibilizem um 

programa de atividade física que garanta acesso aos 

profissionais de saúde e seus familiares

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 2 15 70% 4 100% 100% Atingiu A3 B5 NA P

9.2

Criar uma consulta de apoio intensivo à cessação 

tabágica, no âmbito da Saúde Ocupacional (Sede), para 

profissionais de saúde e seus familiares

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 1 30% 1 125% 125% Superou A3 B5 NA P

INDICADORES

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
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30%

OOp10:  Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) Peso: 10%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1

Taxa de distribuição personalizada de antituberculosos 

aos doentes com micobacterioses atípicas e Tuberculose 

não MR em 3 ACES piloto

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60% 10% 60% 100,0% 84,0% 106% 106% Superou A3 B5 NA P

OOp11: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1

Taxa de cobertura vacinal contra o tétano  (PNV 

cumprido) nas crianças que completam os 2 anos de 

idade no ano em avaliação 

94,9% 95% 94% 91,0% 96,4% 95,0% 2,5% 95,0% 50,0% 96,8% 100% 100% Atingiu A2 B2 2.1 P

11.2

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 

n.d. n.d. n.d. 85,2% 94,2% 95,0% 2,5% 85,2% 50,0% 95,0% 100% 100% Atingiu A2 B1 2.2 P

OOp12: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   (OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R Peso: 20%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

12.1

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em 

residentes em Estruturas Residenciais para pessoas 

idosas

91,3% 89,6% 90% 87% 88,1% 88,0% 7,0% 91,3% 100% 91,8% 100% 100% Atingiu A2 B2 2.3 P

OOp13: Promover a vigilância em saúde materno-infantil  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 25%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

13.1
Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV 

(indicador 63)
60,2% 60% 62% 61,26% 61,46% 61,50% 3% 50% 50% 59,4% 100% 100% Atingiu A2 B1 NA P

13.2
Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV 

(indicador 64)
45,1% 48% 49% 50,84% 52,73% 52,80% 3% 50% 50% 51,1% 100% 100% Atingiu A2 B1 NA P

OOp 14:  Promoção da Saúde Mental nas comunidades  (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS) R Peso: 25%

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Controlo da Taxa de realização
Taxa de 

Realização
Classificação

14.1
Nº de municípios que aderiram ao Movimento "Cidade 

dos Afetos"
2 2 6 8 9 13 2 18 70% 13 100% 100% Atingiu A3 B5 NA P

14.2
Nº de ACES que desenvolveram, pelo menos, 1 iniciativa 

intergeracional na comunidade na área dos afetos 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 3 15 30% 10 100% 100% Atingiu A3 B5 NA P

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

QUALIDADE
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO % Taxa de realização %

30% 30% 101%

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 25% 25% 100%

OOp2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) 10% 10% 100%

OOp3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e da atividade física  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 20% 20% 101%

OOp4: Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) 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% 36% 102%

EFICIÊNCIA 40% 48% 120%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS) 10% 10% 100%

OOp7:  Promover boas práticas clínicas e a util ização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) 5% 5% 100%

OOp8:  Garantir a operacionalização atempada dos actos a que se refere o nº 2 do 16º do LOE (redação provisória) (OE 2) (ARS)  R 75% 94% 126%

OOp9: Garantir o desenvolvimento de atos que permitam identificar medidas que facil item a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (artigo 25º da Lei n.º 71/2018 - LOE 2019). (OE 2) (ARS) 10% 11% 108%

QUALIDADE 30% 30% 101%

OOp10:  Aumentar a qualidade e segurança na util ização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) 10% 11% 106%

OOp11: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 20% 20% 100%

OOp12: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   (OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R 20% 20% 100%

OOp13: Promover a vigilância em saúde materno-infantil   (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 25% 25% 100%

OOp 14:  Promoção da Saúde Mental nas comunidades  (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS) R 25% 25% 100%

100% 109% 109%

EFICÁCIA

Taxa de Realização Global
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RECURSOS HUMANOS - 2019

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

1-1-2019

EFETIVOS (Realizados)

31-12-2019
PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 4 4 20 80 80 0,00 0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 24 23 16 384 368 -16,00 -4%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 414 383 12 4968 4596 -372,00 -7%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 8 17 9 72 153 81,00 113%

Técnicos de Informática 30 27 8 240 216 -24,00 -10%

Assistentes Técnicos 2 077 1991 8 16616 15928 -688,00 -4%

Assistentes Operacionais 676 531 5 3380 2655 -725,00 -21%

Outros (exemplos) - - -

Médicos 2 959 2775 12 35508 33300 -2208,00 -6%

Enfermeiros 2 718 2701 12 32616 32412 -204,00 -1%

Administradores Hospitalares 15 12 12 180 144 -36,00 -20%

Tecnicos Superiores de Saúde 153 154 12 1836 1848 12,00 1%

Farmacêuticos 10 9 12 120 108 -12,00 -10%

Inspetores

Investigadores

Tecnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 302 306 12 3624 3672 48,00 1%

Totais 9390 8933 99 624 95 480 -4 144 -4%

Efetivos no Organismo 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

7 930 8 126 8 283 8 452 8 807 9 390

RECURSOS FINANCEIROS - 2019 (Euros)

DESIGNAÇÃO
2014

EXECUTADO

2015

EXECUTADO

2016

EXECUTADO

2017

EXECUTADO

2018

EXECUTADO

ORÇAMENTO INICIAL 

2019

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 2019

ORÇAMENTO

EXECUTADO 2019
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 1 173 230 630 € 1 121 821 632 € 1 168 721 829 € 1 240 297 163 € 1 255 516 441 € 1 260 858 900 € 1 362 999 752 € 1 321 220 229 € -41 779 523 € -3%

      Despesas com Pessoal 297 022 722 € 283 497 926 € 295 533 264 € 313 176 668 € 319 318 341 € 330 914 715 € 339 354 756 € 339 290 730 € -64 026 € 0%

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 874 893 722 € 836 695 045 € 872 283 913 € 926 287 584 € 934 980 879 € 928 154 185 € 1 021 492 833 € 979 893 701 € -41 599 132 € -4%

      Outras Despesas Correntes e de Capital 1 314 186 € 1 628 661 € 904 652 € 832 911 € 1 217 221 € 1 790 000 € 2 152 163 € 2 035 798 € -116 365 € -5%

Orçamento de Investimentos (OI) 3 973 879 € 2 899 193 € 3 679 303 € 10 281 601 € 7 560 754 € 13 239 000 € 13 218 710 € 8 185 760 € -5 032 950 € -38%

Outros Valores 246 741 872 € 258 817 992 € 266 511 299 € 257 211 827 € 282 262 227 € 260 000 000 € 281 537 330 € 281 531 191 € -6 139 € 0%

Parcerias Publicas Privadas 246 741 872 € 258 817 992 € 266 511 299 € 257 211 827 € 282 262 227 € 260 000 000 € 281 537 330 € 281 531 191 € -6 139 € 0%

TOTAL (OF+OI+Outros) 1 423 946 381,00 1 383 538 817,00 1 438 912 431,00 1 507 790 591 1 545 339 422 1 534 097 900 3302292874 3213688600 -88604274 -3%

Nº de efetivos a exercer funções
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INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

7.1

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1

11.1

11.2

12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

Nº de municípios que aderiram ao Movimento "Cidade dos Afetos" Relatório Atividades da ARSLVT - DSP

Nº de ACES que desenvolveram, pelo menos, 1 iniciativa intergeracional na comunidade na área dos afetos Relatório Atividades da ARSLVT - DSP

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para pessoas idosas Relatório de Avaliação do Programa Regional de Vacinação/DSP; Relatório de Atividades ARSLVT - DSP  

Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV (indicador 63) Relatório de Atividades da ARSLVT - DPC (SIARS)

Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV (indicador 64) Relatório Atividades da ARSLVT - DPC (SIARS)

Taxa de distribuição personalizada de antituberculosos aos doentes com micobacterioses atípicas e Tuberculose não MR em 3 ACES piloto Relatório de Atividades da ARSLVT - Avaliação do Programa Regional /DSP/UOFF

Taxa de cobertura vacinal contra o tétano  (PNV cumprido) nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação Relatório de Avaliação do Programa Regional de Vacinação /DSP; Relatório de Atividades ARSLVT - DSP  

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 Relatório de Avaliação do Programa Regional de Vacinação /DSP; Relatório de Atividades ARSLVT - DSP  

Percentagem de trabalhadores com direito a valorização remuneratória efetuada no processamento remuneratório do mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

desempenho.
Relatório de Atividades da ARSLVT -  DRH

Nº de ACES que promovam ou disponibilizem um programa de atividade física que garanta acesso aos profissionais de saúde e seus familiares Relatório de Atividades da ARSLVT - NEP-DPC; ACES

Criar uma consulta de apoio intensivo à cessação tabágica, no âmbito da Saúde Ocupacional (Sede), para profissionais de saúde e seus familiares Serviço de Saúde Ocupacional e Programa Regional de Prevenção e Controlo do Tabagismo - DSP 

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos (Indicador 6) Relatório de Atividades da ARSLVT - DPC/CFT (SIARS)

Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. (Ind. 275) Relatório de Atividades da ARSLVT - DPC/CFT (SIARS)

N.º máximo de dias, desde o apuramento até à comunicação, do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 (com exceção das carreiras das quais 

se aguardam orientações finais da tutela).
Relatório de Atividades da ARSLVT - DRH

Nº de Unidades Funcionais com Programa de Rastreio do cancro do colo do útero Relatório de Avaliação do Programa de Rastreios de base populacional e Relatório da ARSLVT - Equipa dos Rastreios

% de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da retinopatia diabética Relatório de Avaliação do Programa de Rastreios de base populacional e Relatório da ARSLVT - Equipa dos Rastreios e DPC 

Nº de ACES com Programa de Rastreio Visual Infantil implementado Relatório de Avaliação do Programa de Rastreios de base populacional e Relatório da ARSLVT - Equipa dos Rastreios

Nº de formandos (profissionais de saúde) abrangidos por formação na área da prescrição/aconselhamento em atividade física e/ou alimentação saudável Relatório de atividades da ARSLVT e Fichas de Registo de Assiduidade dos Cursos  - NEP-DPC e Academia de Formação e Desenvolvimento 

Realizar 4 cursos de formação no âmbito da ética (2 cursos para internos de MGF, 1 para internos de SP e 1 para interlocutores)
Relatório de atividades da ARSLVT e Fichas de Registo de Assiduidade dos Cursos - Comissão de Ética para a Saúde, DSP e Coordenação do Internato 

Médico de Medicina Geral e Familiar e Coordenação do Internato Médico de Saúde Pública  

Nº de Unidades Funcionais com Programa de Rastreio do cancro do cólon e reto Relatório de Avaliação do Programa de Rastreios de base populacional e Relatório da ARSLVT - Equipa dos Rastreios

% de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS tendo como referência o ano anterior Relatório de atividades da ARSLVT - Programa Regional de Prevenção e Controlo do Tabagismo/DSP; ACES

% de incremento de espirometria nos CSP em relação ao ano anterior , em integração com a pneumologia hospitalar e CDP Relatório de atividades da ARSLVT - Programa Regional de Saúde Respiratórias/DSP; ACES

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 Relatório de atividades da ARSLVT - Programa Regional de Saúde Escolar/DSP; ACES

% de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de âmbito populacional Relatório de atividades da ARSLVT - Programa Regional de Prevenção e Controlo do Tabagismo/DSP; ACES
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No âmbito do QUAR de 2019 da ARSLVT, I.P., foram apurados os resultados referentes aos 14 Objetivos 

Operacionais e aos 24 indicadores respetivos. 

Os objetivos operacionais relevantes atingiram 83% e os objetivos operacionais não relevantes atingiram os 

26% previstos, superando, assim, o valor inicial contratualizado em 75%, o que perfaz um valor global de execução 

de 109%.  

O quadro e gráfico seguintes sintetizam o grau de execução do QUAR da ARSLVT, I.P., em 2019: 

 

 

 

 

 

Como já referido, a análise 

quantitativa do desempenho da ARSLVT, 

I.P., face aos parâmetros avaliados 

(eficácia, eficiência e qualidade) apresenta 

uma execução final de 109%, resultante da 

taxa de realização dos objetivos 

operacionais ajustados em função das 

ponderações de cada parâmetro.        

No parâmetro Eficácia, com 5 

objetivos operacionais e 10 

indicadores, o resultado é de 30%, 

tendo superado 3 objetivos 

relacionados com a cobertura das 

unidades funcionais dos ACES 

com programas de rastreio do 

cancro do colon e reto e do cancro 

do colo do útero e a o nº de 

profissionais abrangidos por 

formação na área da prescrição/aconselhamento em atividade física e/ou alimentação saudável e atingido todos os 

7 indicadores restantes. Foram superados os indicadores relacionados com a cobertura. No parâmetro Eficiência 

com 4 objetivos e 6 indicadores, a taxa de realização é de 48%, sendo que 3 indicadores foram alcançados e 3 foram 

superados relacionados com o cumprimento do nº 2 do artigo 16º do LOE e do artigo 25º da Lei nº 71/2018. No 

OBJETIVOS OPERACIONAIS  
  

Inicial Final 

Objetivos Operacionais N.º % inicial % final 

Relevantes 7 75 83 

Não Relevantes 7 25 26 

Total 14 100 109 



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 

 
ARSLVT - 2020   
                                                                                                                                                                         Página 22 
 
 
 

parâmetro Qualidade, a taxa de realização é de 31%, com 5 objetivos e 8 indicadores, dos quais foi superado 1 

indicador, relacionado com o projeto da distribuição personalizada de antituberculosos e foram atingidos os 

restantes 7.  

Grau de concretização dos indicadores: 

No parâmetro Eficácia, com uma ponderação 

de 30%, dos 10 indicadores, 7 foram atingidos e 3 

foram superados. Este parâmetro, em função da 

ponderação dos objetivos, teve uma taxa de 

realização de 101%, equivalendo a 30% da 

avaliação global final da matriz do QUAR.  

Dando continuidade ao ano anterior, as áreas 

incluídas na avaliação deste parâmetro 

centraram-se na capacitação e organização dos 

serviços, no acesso 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), 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, intervenção em meio escolar na área da alimentação 

saudável e atividade física, formação, capacitação dos profissionais de saúde na área da prescrição/aconselhamento 

em atividade física e/ou alimentação saudável (número de formandos abrangidos por formação), capacitação dos 

profissionais de saúde em ética (realização de 4 cursos de formação no âmbito da ética), 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 alargamento do rastreio de saúde visual infantil - coorte dos 

2 anos.  

No parâmetro Eficiência, com uma ponderação de 

40%, a avaliação global deste parâmetro foi de 120%. Dos 

6 indicadores contratualizados, 3 atingiram o resultado e 3 

superaram o proposto. A taxa de execução deste parâmetro 

é de 120%, equivalendo a 48% da avaliação global da 

ARSLVT, I.P.. 

Neste parâmetro foi considerada a melhoria do acesso 

aos cuidados de saúde primários (taxa de utilização global 

de consultas médicas nos últimos 3 anos) e a promoção de boas práticas clínicas e utilização responsável do 

medicamento (metformina em monoterapia em novos doentes com diabetes mellitus tipo 2), considerados 

adequados à satisfação das necessidades da população da Região. Em relação à garantia da operacionalização 
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atempada dos atos a que se refere o nº 2 do artigo 16º da LOE Lei nº 71/2018 foram considerados os indicadores 

previstos, n.º máximo de dias, desde o apuramento até à comunicação, do total dos pontos SIADAP acumulados por 

todos os trabalhadores até 31/12/2016 (com exceção das carreiras das quais se aguardam orientações finais da 

tutela) e a percentagem de trabalhadores com direito a valorização remuneratória efetuada no processamento 

remuneratório do mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho. Foram ainda considerados 

no parâmetro Eficiência, dois indicadores no âmbito da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal previstos 

no artigo 25º da LOE, relacionados com: a oferta pelos ACES de programa/iniciativas de atividade física dirigida a 

profissionais de saúde e seus familiares; a criação de uma consulta de apoio intensivo à cessação tabágica, no âmbito 

da Saúde Ocupacional, para profissionais e seus familiares. 

No parâmetro da Qualidade, com uma ponderação de 30%, a concretização global deste parâmetro foi de 103%, 

correspondendo a 31% da avaliação global do 

QUAR da ARSLVT, I.P. Dos 8 indicadores propostos, 

7 atingiram a meta proposta e 1 superou. 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-se imunidades de grupo e o controlo ou 

eliminação de doenças alvo de vacinação, associados à valorização da vigilância da Saúde Infantil, assim como a 

promoção da vacinação contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados, de acordo com as metas preconizadas 

pela Direção-Geral da Saúde. Foi também valorizado no parâmetro Qualidade, o projeto na área da tuberculose 

relacionado com a distribuição personalizada de antituberculosos aos doentes com micobacterioses atípicas e 

tuberculose não multirresistente, em 3 ACES piloto. De destacar ainda, e como área inovadora, a inscrição em QUAR 

de dois indicadores na área da promoção da saúde mental e do bem-estar das populações, concretamente a adesão 

ao Movimento “Cidade dos Afetos” e a promoção de iniciativas nas comunidades também na área dos afetos. Estes 

dois indicadores refletem pela positiva a importância do trabalho em rede, interdisciplinar e intersectorial. 
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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, tem como um dos principais objetivos/vantagens dar 

uma resposta mais célere de consulta de Dermatologia a patologias prioritárias, benignas ou malignas. Neste 

método, em tempo diferido, o pedido de consulta é feito pelos 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).  

 A teledermatologia, na RLVT, começou a ser implementada nos primeiros meses de 2016, nos ACES Lezíria e 

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 Lisboa e Vale do Tejo, envolvendo 

10 Hospitais. 

 Em 2018, arrancou nos 2 ACES em falta: 

– ACES Amadora: numa 1ª fase, em outubro, com 4 Unidades, e numa 2ª fase, em dezembro, com as 

restantes 5 Unidades – a razão do início de funcionamento em 2 períodos diferentes assentou no facto 

de não haver máquinas disponíveis à data de outubro para todas as Unidades do ACES; 

– ACES Sintra: em 6 de dezembro, reunião de preparação do arranque, formação aos Coordenadores 

de todas as Unidades Funcionais e realização de testes com casos reais, em direto, entre o ACES e o 

Serviço de Dermatologia do Hospital de Santa Maria/CHULN. Porque houve problemas com a 

transmissão de algumas imagens, resultantes, mais uma vez, de dificuldades técnicas de integração 

do CTH com a aplicação de gestão de atos privatísticos do CH (Glintt), e após novos testes e reunião 

com SPMS, o início oficial do projeto entre o ACES Sintra e o CHULN só ocorreu em 10.05.2019. 

 No seguimento da publicação do Despacho SEAS nº 6280 / 2018, de 28.06, a ARSLVT, I.P., procedeu, em agosto 

de 2018, ao levantamento exaustivo de novas necessidades de equipamentos para dar cumprimento ao 

referido despacho, tendo adquirido, num primeiro momento, mais 225 máquinas fotográficas (a acrescer às 

150 já anteriormente fornecidas) e que foram distribuídas em novembro e dezembro de 2018 e, numa 

segunda fase, por solicitação posterior do ACES Oeste Norte - mais 30 máquinas, em final de janeiro de 2019. 

A despesa incorrida com estes dois procedimentos de compra foi de cerca de 162 300€ (com IVA incluído). 

 No início de dezembro de 2018, foi concluída a revisão do Manual Prático de Telerrastreio Dermatológico - 

circuitos e procedimentos e boas práticas na utilização da máquina fotográfica - que foi distribuído por todos 

os ACES. A ARSLVT, I.P. colaborou ainda na elaboração do Guia Rápido de Apoio à Referenciação para a 

Especialidade de Dermatologia, promovido pelo Centro Nacional Telesaúde/SPMS, que ficou concluído em 

outubro de 2018.  
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 Em 2018, o número de consultas de telerrastreio dermatológico efetuadas nos Hospitais da Região ascendeu 

a 5 088 (a que acrescem 119, com origem em ACES fora da RLVT), isto é, quase duplicando em relação ao ano 

anterior (2 565). 

 O tempo médio de resposta foi de 25,3 dias (superior ao do ano anterior: 13,1 dias), mas inferior à média 

nacional (72,9 dias). 

O número de pedidos não concluídos – lista de espera – foi de 2 822, sendo cerca de metade no CHLO. 

O número de pedidos inscritos na consulta de rastreio teledermatológico foi de 8 667, representando 29,2% 

do total de referenciações para consultas da especialidade – houve 21 064 pedidos para consulta de dermato-

venereologia. 

O peso médio de inscritos em consultas de rastreio teledermatológico, a nível nacional, foi de 26,5%. Em sede 

da ARSLVT, I.P., o ACES Médio Tejo teve a melhor performance, com 41,2% – à semelhança do ano anterior – logo 

seguido do ACES Lisboa Norte, com 37,8%, e em 3º lugar o ACES Arrábida, com 30,9%.  

Refira-se, ainda, que o tempo médio de resposta para consulta de dermatologia convencional foi de 220,4 dias, 

nos Hospitais da RLVT, muito próximo da média nacional (221,6 dias). 

8. Em 2019, o número de consultas realizadas nos 11 Hospitais envolvidos (mais um que em 2018: o CHO) foi 

de 6 784 (a que acrescem 76, com origem em ACES fora da RLVT). Mas, se considerarmos não só o Telerrastreio 

Dermatológico como primeira e última especialidade do pedido, mas também a Dermatologia como primeira 

especialidade do pedido e o Telerrastreio Dermatológico como última especialidade do pedido, o volume de 

consultas realizadas sobe para 8 767. 

Observou-se um número significativo de reencaminhamentos entre as 2 especialidades. 

O tempo médio de resposta subiu para 44,3 dias, mas ainda inferior à média nacional, quer do prisma Rastreio 

– Rastreio (54,7 dias) –, quer independentemente da especialidade de origem (74,9 dias). Os Hospitais estão a 

resolver os pedidos enviados pelo Rastreio, pois se observarmos o tempo médio de resposta dos pedidos 

provenientes do Rastreio para a Consulta presencial de Dermatologia, igualmente a nível nacional, foi de 125,7 

dias, muito inferior aos 402,2 dias – tempo médio de resposta para a Dermatologia (primeira e última 

especialidade). Isto significa que o Rastreio tem priorizado as situações que necessitam de uma abordagem mais 

diferenciada e que tem havido capacidade dos Hospitais para uma resposta mais rápida.   

O número de pedidos não concluídos – lista de espera – foi de 1 409 (dos quais 27 fora da RLVT). 

O número de pedidos inscritos na consulta de Rastreio Teledermatológico foi 12 725 (a que acresce 292, fora 

da RLVT), sendo, no total da Dermatologia, 38 181. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DOS RASTREIOS DE BASE POPULACIONAL 

 Rastreios oncológicos de base populacional  

O diagnóstico precoce de cancro 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 prematuras.  

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 estratégica da promoção da saúde, da prevenção 

primária e da prevenção secundária, reforçadas 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. O Despacho n.º 8254/2017, de 21 de setembro, do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, veio estabelecer os critérios técnicos para os rastreios oncológicos de base populacional, alinhados com 

o objetivo de expandir a sua cobertura, incrementar a taxa de adesão e assegurar a realização dos necessários 

tratamentos dentro do Tempo Máximo de Resposta Garantido. 

Nessa base, a ARSLVT, I.P., em linha com uma das suas maiores prioridades, a prevenção da doença 

oncológica, disponibiliza um programa de rastreio organizado para cada uma das doenças oncológicas 

consideradas prioritárias neste âmbito: cancro do colon e reto, cancro do colo do útero e cancro da mama 

feminino. Tendo como principal objetivo a identificação de pessoas que, sem outro fator de risco que não a idade 

e sexo, apresentem maior risco de vir a desenvolver uma destas doenças, pretende ainda, ao ser amplamente 

disponibilizado a toda a população elegível na sua área geográfica de influência, contribuir para o diagnóstico 

precoce e disponibilização de tratamento de forma atempada, assente num forte investimento em elevados 

padrões de qualidade e fluidez dos processos. 

 

- Rastreio do cancro do colo do útero 

Este Programa prevê o convite, de cinco em cinco anos, de todas as mulheres com idade compreendida 

entre os 30 e os 65 anos de idade, para realização de colpocitologia nas Unidades Funcionais prestadoras de 

cuidados dos Centros de Saúde, pelos Médico de Medicina Geral e Familiar e/ou Enfermeiros Especialistas. O 

teste primário de rastreio é a pesquisa de HPV com colheita, em meio líquido, com realização de citologia reflexa, 

nos casos onde são identificados serotipos de alto risco neoplásico. Todos os exames são lidos em Centros de 

Leitura assentes na capacidade instalada dos Serviços de Anatomia Patológica de hospitais do SNS. Todos os 

casos positivos são automaticamente referenciados para Centros de Seguimento e Tratamento, em hospitais do 

SNS.  
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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 aos 15 ACES, abrangendo 78 unidades funcionais (USF e UCSP) dos 15 

ACES da ARSLVT, I.P., tendo sido rastreadas 19 929 mulheres.   

Em 2019, reforçou-se o alargamento deste Programa a mais 70 Unidade Funcionais (UF) da ARS, tendo-se 

atingido uma cobertura de 148 UF do total de 271 UF existentes em dezembro de 2018. Este alargamento 

consubstancia uma evolução da taxa de cobertura geográfica por unidade funcional de 29% para 55% das 

unidades funcionais (USF e UCSP) da Região. Assim, foram rastreadas 49 018 mulheres (mais 29 089 do que no 

ano anterior), das quais 2 103 mulheres foram encaminhadas para realização de colposcopia nos hospitais do 

SNS. 

Para 2020, prevê-se a integração de 16 novas Unidades Funcionais (UF), dando continuidade ao 

alargamento da cobertura populacional. Atingindo-se uma cobertura de 164 Unidades Funcionais (cerca de 61% 

das UF). 

 

- Rastreio do cancro do colon e reto  

 

Este Programa prevê o convite da população elegível com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos de 

idade, de dois em dois anos, para realização de teste imunoquímico de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Os 

casos positivos são aconselhados, pelo seu médico assistente, ao encaminhamento para Centro de Seguimento e 

Tratamento, para realização de colonoscopia. Tal como para o Programa de Rastreio de Cancro do Colo do Útero, 

todo o processo, desde a leitura do teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, até à realização de colonoscopia 

e eventual tratamento, decorre em hospitais do SNS. 

Em 2017, iniciou-se o 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, I.P..  

Em 2019, foi realizado o alargamento do programa de rastreio a mais 34 Unidades Funcionais, passando a 

ter cobertura por este programa 92 das 271 Unidades Funcionais da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Foram 

rastreados 22 380 utentes e encaminhados 1 302 casos para realização de colonoscopia em Centro de 

Seguimento e Tratamento em hospital do SNS.  

Para 2020, prevê-se a continuação do alargamento do programa de rastreio a mais 23 Unidades, totalizando 

em 2020, 115 Unidades Funcionais (UF) cobertas por este programa de rastreio (cerca de 42% das UF). 

 

 

 

- Rastreio do cancro da mama 
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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 como testes 

primário de rastreio, seguida, nos casos suspeitos, de consulta de aferição e exames complementares de 

diagnóstico e terapêutica, com eventual encaminhamento para consulta hospitalar, nos casos em que seja 

identificada a necessidade de realização de tratamento. 

O rastreio populacional de cancro da mama na Região de Lisboa e Vale do Tejo tem sido executado em 

cooperação com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). O Programa abrange a população feminina dos ACES 

Lezíria, Médio Tejo, Oeste Norte e Estuário do Tejo, com uma taxa de cobertura geográfica por ACES de 27%. 

No ano de 2018, 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).  

No ano de 2019, foram convidadas 48 700 mulheres, das quais 30 164 foram rastreadas, tendo sido 

encaminhadas para tratamento oncológico hospitalar 133 mulheres com aferição positiva (Fonte: LPCC). 

Pretende-se, em 2020, assegurar o alargamento do programa de rastreio aos restantes ACES da área de 

influência desta Administração Regional de Saúde. 

 

Rastreio da retinopatia diabética 

O Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética (RRD) prevê que todas as pessoas elegíveis com diabetes 

sejam convidadas para a realização de uma retinografia anual no seu Centro de Saúde. As retinografias são 

realizadas por Ortoptistas nos CSP. A leitura dos exames é realizada, em primeira instância, por um sistema de 

leitura automática, que exclui todos os casos negativos. As restantes situações carecem da leitura humana por 

médicos Oftalmologistas, em Centro de Leitura Humana.  

Desde 2017, este Programa cobre toda a população com diagnóstico de diabetes inscrita nos 15 ACES 

(100% das UF) da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  

Em 2018, foram realizadas retinografias a 80 228 pessoas dos 15 ACES da ARSLVT, I.P. com uma taxa de 

rastreio populacional de 30%. 

No ano de 2019, foi realizado rastreio de retinopatia diabética a 80 718 pessoas, com uma taxa de rastreio 

populacional de 30% da população com registo de diabetes, a que corresponde 32,7% da população com 

diabetes elegível para este rastreio.  

 

 

Rastreio de Saúde Visual Infantil  
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A ambliopia é um reconhecido problema de saúde pública, sendo considerada uma das causas mais 

frequente de perda de visão monocular. A prevalência estimada de ambliopia nas crianças situa-se entre 1% e 

2,5% e o sucesso do tratamento pode atingir os 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 o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto como Centro de Leitura e Centro de 

Seguimento e Tratamento. Foram rastreadas, em dezembro de 2018, 386 crianças inscritas nos ACES Oeste 

Norte e Oeste Sul. 

Em 2019, no segundo semestre, foram integrados no Programa de Rastreio três novos ACES, para a 

realização de foto-rastreio às crianças nascidas em 2017 (ACES Loures-Odivelas e Estuário do Tejo) e o Hospital 

Garcia de Orta iniciou atividade como Centro de Leitura e Centro de Seguimento e Tratamento para o ACES 

Almada-Seixal.  

Com a cobertura do Programa em 5 ACES da ARSLVT, I.P., permitiu rastrear 4050 crianças (das 12 092 

crianças da coorte de 2017), tendo sido encaminhadas para Consulta de Oftalmologia 404 crianças com 

necessidade de observação. 

Para 2020, prevê-se assegurar o alargamento a 2 novos ACES, passando a estar cobertos por este rastreio 

7 dos 15 ACES.  

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 2019, estiveram disponíveis 62 (sessenta e duas) 

Consultas Intensivas de Cessação Tabágica (CICT):  

 48 (quarenta e oito) nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) - cada ACES tem, pelo menos, 1 

(uma) CICT. Cobertura de 100% nos Cuidados de Saúde Primários (CSP); 
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 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 (dezasseis) 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, I.P., disponibilizou acesso a espirometria nos CSP 

em 15 ACES da Região (100% de cobertura geográfica nos CSP), tendo sido realizadas, no âmbito desta rede, 12 108 

espirometrias, em 2019 (11 666 espirometrias realizadas em 2018), o que correspondeu a um acréscimo de 4%.  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA  
 

Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) 

A atividade no domínio da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), criada pelo Despacho n.º 

31292/2008, de 5 de dezembro, manteve a sua consolidação, na ARSLVT, I.P., através, essencialmente, da rede de 

Núcleos já constituída e (re)organizada, com uma cobertura total das instituições de saúde com atendimento 

pediátrico, tanto ao nível dos ACES, como dos Hospitais/Centros Hospitalares.  

As equipas multidisciplinares que constituem os Núcleos têm tomado iniciativas e desenvolvido, com 

dinamismo, as suas atividades ao longo das competências que lhes estão atribuídas, contribuindo, assim, para que a 

prevenção dos maus tratos a crianças e jovens constitua uma ação assumida pelos serviços de saúde.  

A 21 de outubro de 2019, pelo Despacho nº 9494/2019 do Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, é criado, 

no âmbito da Direção-Geral da Saúde, o Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida (PNPVCV), 

com o objetivo de reforçar, no âmbito dos serviços de saúde, os mecanismos de prevenção, diagnóstico e intervenção 

no que se refere à violência interpessoal, nomeadamente em matéria de maus tratos em crianças e jovens, violência 

contra as mulheres, violência doméstica e em populações de vulnerabilidade acrescida.  

O PNPVCV integra ainda, a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco e a Ação de Saúde sobre Género, 

Violência e Ciclo de Vida, bem como a intervenção no âmbito da violência contra profissionais de saúde.   

 

 COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO A NÍVEL DA ARSLVT, I.P. 
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No ano de 2019, mantém-se a cobertura total da ARSLVT, I.P.. No que diz respeito à distribuição dos N(H)ACJR 

da ARSLVT, I.P., houve as seguintes alterações: ACES Médio Tejo – houve a junção de alguns Núcleos, passando a 

serem 8 Equipas.   

Total de N(H)ACJR – 58  

NACJR nos ACES – 43  

NHACJR nos Hospitais/Centros Hospitalares – 15  

Distribuição dos Núcleos na ARSLVT, I.P. 

ACES  NACJR    HOSPITAIS  NHACJR  

Lisboa Norte  4   CH Lisboa Norte  1 

Lisboa Central  3   CH Lisboa Central  1 

Lisboa Ocidental e Oeiras  3   CH Lisboa Ocidental e Oeiras  1 

Cascais   1   H. Cascais   1 

Amadora  1   H. Fernando da Fonseca  1 

Sintra  3   H. Beatriz Ângelo  1 

Loures - Odivelas  3   H. Vila Franca de Xira  1 

Estuário do Tejo  5   H. Garcia de Orta  1 

Almada - Seixal  1   CH Barreiro Montijo  1 

Arco Ribeirinho  1   CH Setúbal  1 

Arrábida  3   CH Oeste  2 

Oeste Norte  3   CH Médio Tejo  1 

Oeste Sul  3   H Santarém  1 

Médio Tejo  8   IPO FG  1 

Lezíria  1       
TOTAL  43   TOTAL  15 

 

 ATIVIDADES FORMATIVAS 

No ano de 2019, foram programadas e realizadas as seguintes ações de formação na ARSLVT, I.P.:  

  Formador  Datas  

  

Tráfico de Seres Humanos  

Equipa Multidisciplinar Especializada para a 

intervenção no TSH  

APF  

20 fevereiro 

20 março 

25 setembro 

4 dezembro 

  

Nº de formandos  29+35+29+32 = 125  

  

 Reconhecendo que os Núcleos de Apoio à Criança e Jovem em Risco (NACJR e NHACJR) dos ACES e dos 

Hospitais já se encontram bem consolidados e com um trabalho meritório no desenvolvimento das suas 

competências, surgiu a necessidade de alargar o espetro da formação a estas Equipas seguindo, sempre, as 

orientações técnicas da DGS na definição da formação avançada.  

Neste sentido, foi solicitada a colaboração de duas das nossas instituições com um longo trabalho na temática 

do mau trato à criança e que, anteriormente, já se tinham proposto a poder apoiar - Os NACJR do ACES Lisboa Central 

e o NHACJR do Hospital Fernando da Fonseca.  
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Seguindo a avaliação de necessidades de formação, expressadas pelas Equipas, no Relatório do ano de 2018, 

organiza-se a primeira ação de formação sob a temática “Abuso sexual de crianças e jovens: intervenção dos serviços 

de saúde”. 

  Entidade  Formador Data 

Abuso sexual de crianças e jovens: 
intervenção dos serviços de saúde 

ACES Lisboa Central 
Andreia Coelho 

Susana Rojão 

26 de novembro de 2020 Hospital Fernando 
da Fonseca 

Carlos Escobar 
Filipa Fonseca 

Policia Judiciária Rodrigo Carreira 

    

Nº de Formandos 31 

 

Atividade dos N(H)ACJR 

Total de N(H)ACJR constituídos na ARSLVT, I.P. – 58   

N(H)ACJR que enviaram relatório – 54  

N(H)ACJR que não enviaram relatório – 4  

• NACJR Benfica – ACES Lisboa Norte  

• NACJR Caldas da Rainha e Óbidos – ACES Oeste Norte  

• NHACJR – Centro Hospitalar de Setúbal  

• NHACJR – Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil  

Dois NHACJR enviaram o relatório das atividades desenvolvidas, mas sem o preenchimento dos dados de 

casuística   

• NHACJR do Centro Hospitalar Barreiro Montijo  

• NHACJR do Centro Hospitalar do Médio Tejo  

Os dados presentes neste Relatório referem-se a:  

Casuística – 52 N(H)ACJR  

Atividades - 53 N(H)ACJR  

NACJR e NHACJR que enviaram relatório nos anos 2017 a 2019  

 2017  2018  2019  

Nº  %  Nº  %  Nº  %  

ACES  41  97,5  44  97,8  41  95,3  

Hospitais/ C. Hosp.  13  86,7  13  86,7  13  86,7  

Total  54  94,7  57  95  54  93,1  
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Na elaboração do Relatório de 2019, manteve-se a estrutura da ficha de preenchimento do ano anterior, que 

engloba:  

- Caracterização dos N(H)ACJR;  

- Atividades desenvolvidas, tendo por base as funções que lhes estão atribuídas e enunciadas no Despacho de 

criação da ASCJR;  

- Mapa de casuística;  

- Potencialidades e constrangimentos.  

 

Caracterização dos NACJR e NHACJR  

Constituição da Equipa 

 Dos 54 N(H)ACJR que enviaram Relatório:  

- Apenas 1 não cumpre o requisito de “equipa multidisciplinar”, sendo constituído exclusivamente por 

profissionais de enfermagem;  

- 28 Núcleos – 51.8% - integram as quatro valências profissionais.  

  

Nº de NACJR e NHACJR / constituição profissional / atribuição de horário   

Profissional   Sim   Não  

C/ horas atrib.  S/ horas atrib.  Total  

Medicina  37  6  43  11  

Enfermagem  47  6  53  1  

Serviço social  44  8  52  2  

Psicologia  34  4  38  16  

Outro, qual?*  5  2  7   

*Administrador Hospitalar (1); Assistente técnico (2); Jurista (2); Pediatria (1); Pedopsiquiatria (1)  

  

 

Constituição da Equipa por área profissional - %  
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  Profissional de Medicina:  

 Apresentando uma descida de 1,5 pontos percentuais, face ao ano anterior, apenas 79,2% integram o 

profissional de Medicina. Houve, no entanto, uma melhoria relativamente aos horários, sendo que 86% dos 

profissionais de medicina têm atribuição de horário para o desempenho das suas funções. Os 11 Núcleos sem 

profissional de medicina são todos dos ACES.  

Profissional de Enfermagem  

 Pela primeira vez, um Núcleo não tem profissional de enfermagem na constituição da sua Equipa. Ainda, 

11,1% dos profissionais de enfermagem não têm horário atribuído, distribuídos 1 num ACES e 5 nos Hospitais.  

Profissional de Serviço Social  

 À semelhança do ano anterior, mantém-se um acréscimo de Núcleos já com o profissional do S. Social, 

alcançando uma percentagem de 96,3%. No entanto, e destes, 15% não têm horário atribuído e pertencem 

todos aos Hospitais. 

Profissional de Psicologia  

 70,4% dos Núcleos integram o profissional de psicologia. Esta valência profissional mantém-se como a 

menos presente na constituição dos Núcleos, apesar de uma ligeira subida percentual, este ano. Relativamente 

ao horário, 10,5% não têm horas atribuídas. O profissional de psicologia não integra a Equipa de 11 Núcleos 

nos ACES e 5 nos Hospitais   

  

Contribuir para a informação prestada à população   

  Nº NACJR/NHACJR  

Atividades  2017  2018  2019  

Comemoração de Efemérides  33  48  44  

Participação em outras ações dirigidas à população  23  31  32  

Elaboração/distribuição de materiais informativos  27  39  35  

Difundir informação de caráter legal, normativo e técnico. Incrementar a formação e preparação dos 

profissionais  

  
  Nº NACJR/NHACJR  

Atividades  2017  2018  2019  

Ações de formação para os profissionais da Instituição  29  36  37  

Frequência de ações de formação pelos profissionais do NACJR  42  51  48  

Construção/divulgação de materiais informativos para os profissionais  24  33  26  

  

A formação dos profissionais de saúde tem sido um grande investimento por parte dos Núcleos, quer dos 

elementos da Equipa – 90,6% - quer dos profissionais das suas Instituições – 67,9%.  

 

 

Caracterização dos casos trabalhados no ano de 2019  
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 Número de casos trabalhados nos NACJR e NHACJR 

  

 NACJR  NHACJR  

Total/Sexo  

Total  

M  F  

Sinalizados  2684 1924+110*  2156 2452 4718 

Transitados do ano 

anterior  
3695 437 2105 2027 4132 

Total de casos 

trabalhados  
6379 2304+110*  4236 4447 8850 

* 110 casos não discriminados por sexo   

Total de casos trabalhados nos anos de 2018 e 2019  

 

  

 

 Os casos sinalizados correspondem aos novos casos do ano.  

Os casos transitados correspondem aos casos que estavam abertos no ano anterior ao do Relatório atual e que 

necessitaram da continuidade de intervenção.  

O volume de trabalho anual dos Núcleos, no que diz respeito à casuística, corresponde ao somatório do número 

de casos sinalizados com o número de casos transitados do ano anterior.  

À semelhança dos anos anteriores, mantém-se um maior número de casos sinalizados nos Núcleos dos ACES, 

como é expetável:  

Pelo tipo de inserção e pela intervenção diversificada que têm junto dos vários grupos populacionais, as equipas dos 

cuidados de saúde primários desempenham um papel fundamental na primeira linha da promoção e proteção das 

crianças e jovens em risco.   

(DGS, 2008)  

 Durante o ano de 2019, foram arquivados 2632 processos. O arquivamento dos processos é maioritariamente 

por resolução da situação de risco.  

 Casos arquivados nos NACJR e NHACJR  
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 Resolvida 

 Mudança residência 

 Maioridade 

  

  

  

 Caracterização dos novos casos - sinalizados  

 Efetua-se a caraterização dos casos sinalizados no ano de 2019, constantes no mapa de casuística das fichas de 

relatório enviadas pelos 51 Núcleos. Voltamos a evidenciar que 7 Núcleos não enviaram esta informação.   

Distribuição dos casos sinalizados aos NACJR e NHACJR/Instituição  

ACES  Nº casos  HOSPITAIS  Nº casos  

Lisboa Norte  187*  CH Lisboa Norte  156 

Lisboa Central  281 CH Lisboa Central  679 

Lisboa Ocidental e Oeiras  191 CH Lisboa Ocidental   94 

Cascais   174 H. Cascais   147 

Amadora  128 H. Fernando da Fonseca  374 

Sintra  256 H. Beatriz Ângelo  320 

Loures - Odivelas  544 H. Vila Franca de Xira  43 

Estuário do Tejo  149 H. Garcia de Orta  57 

Almada - Seixal  103 CH Barreiro Montijo  0**  

Arco Ribeirinho  59 CH Setúbal  0**  

Arrábida  133 CH Oeste  127 

Oeste Norte  56*  CH Médio Tejo  0**  

Oeste Sul  201 H Santarém  37 

Médio Tejo  173 IPO FG  0**  

Lezíria  49     

TOTAL  2684 TOTAL  1977 
 

* 1 dos NACJR do ACES não enviou relatório  

** NHACJR não enviou relatório/casuística  

  

 Total de casos sinalizados nos anos de 2015 a 2019 / sexo  

  2015  2016  2017  2018  2019  

Masculino  1270  1480  2148  2156  2156  

Feminino  1400  1587  2028  2391  2452  

Total  2715  4209  4176  4547  4608  

Nota: Total – 4608 + 110 casos não discriminados por sexo   

  

Relativamente à variável sexo, não se verificam alterações na comparação com os anos anteriores, 

apresentando o sexo feminino um valor ligeiramente superior ao masculino, com exceção para o ano de 2017.  

 

 Total de casos sinalizados nos anos de 2014 a 2019 / sexo  

80.1 % 

13.4 % 

6.5 % 
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 Distribuição dos casos sinalizados no ano de 2019 / Sexo / Escalão etário   

  
< 1 ano  1-2 anos  3-5 anos  6-10 anos  11-14 anos  >15 anos  

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

739  751  221  192  226  243  405  365  299  388  266  513  

1490  413  469  770  687  779  

32,3%  9,0%  10,2%  16,7%  14,9%  16,9%  

Nota: Total – 4608 + 110 casos não discriminados por sexo   

  

Distribuição dos casos sinalizados nos anos 2017 a 2019/ escalão etário - %   

 

  

Apesar de um ligeiro decréscimo, continua a salientar-se a elevada percentagem (32,3%) de crianças 

sinalizadas com idade inferior a 1 ano, correspondendo a uma deteção precoce dos fatores de risco:  

- Durante a vigilância da gravidez;  

- Nos primeiros meses de vida da criança;  
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- Numa estreita articulação entre as equipas dos cuidados de saúde primários e as equipas 

hospitalares.  

De salientar, também, que a maioria das crianças sinalizadas – 51,4% - têm idade inferior a 5 anos:   

 

“… praticamente toda a população recorre, num momento ou outro da sua vida, aos centros de saúde … 

sobretudo a população de crianças com menos de cinco anos de idade, que é extremamente vulnerável 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).  

 Tipologia dos novos casos  

 As categorias da tipologia encontram-se definidas nos documentos da DGS e encontram-se inscritas, também, 

em S. Clinico – PNSIJ - módulo da avaliação do risco.  

Nas situações em que são identificados diferentes tipos de mau trato, é classificado, apenas, o considerado como 

mais grave. Ou seja, a cada criança corresponde apenas uma tipologia.  

   

Tipologia dos casos novos dos NACJR e NHACJR no ano 2019  

  NACJR  NHACJR  Total  %  

Negligência   1696 669 2365 56,5  

Mau trato físico  149 388 537 12,8  

Abuso sexual  69 160 229 5,5  

Mau trato psicológico  665 396 1051 25,1  

  

   Tipologia dos casos novos, nos anos de 2017 a 2019 - %  

 A negligência constitui o tipo de mau trato mais identificado – 56,5% - quer pelas equipas dos cuidados de 

saúde primários, quer ao nível das instituições hospitalares, tendo, no entanto, havido um decréscimo de 7,6%.  

 43,6% destas crianças são menores de 1 ano de idade;  

 

 Do total de crianças sinalizadas por negligência, 67,5% foram identificadas como uma negligência passiva, 

ou seja, “resultante de incompetência ou incapacidade dos pais ou outros responsáveis, para assegurar as 
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necessidades básicas de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde, indispensáveis para o crescimento e 

desenvolvimento adequado” (DGS, 2011).  

  Foram sinalizadas, por mau trato físico, 147 crianças com idade inferior a 5 anos, correspondendo a 27,4% 

dos casos desta tipologia de mau tratos.  

 No que diz respeito ao abuso sexual:  

 Maioritariamente, as crianças sinalizadas são do sexo feminino – 81,1%  

 28,8% das sinalizações de abuso sexual correspondem a crianças com idades inferiores a 5 anos  

  

O mau trato psicológico é a segunda tipologia mais sinalizada, com um valor de 25,1%, tendo havido um 

acréscimo de 5,5%, comparativamente ao ano anterior.  

 Foram assinaladas 404 crianças como expostas a situações de violência doméstica, correspondendo a 38,4% 

das sinalizações por mau trato psicológico e com um acréscimo de 6,4% relativamente ao ano anterior;  

 30,9% das sinalizações por mau trato psicológico dizem respeito à alínea g) do Artigo 3ª da Lei de Proteção 

– “a criança / jovem assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetam gravemente 

a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os pais … se lhes oponham de modo 

adequado a remover essa situação”;  

 98 crianças – 9,3% - foram consideradas como expostas a comportamentos aditivos por parte dos pais ou 

cuidadores;  

 Os Núcleos apresentaram 2 casos de suspeita de tráfico de crianças; 

 Foram assinalados 2 casos de crianças sujeitas a trabalho infantil. Estas crianças são do sexo feminino e têm 

idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos de idade.  

 O bullying foi assinalado em 108 crianças, com especial incidência nos escalões etários dos 11 aos 14 anos e 

nos jovens com mais de 15 anos.  

 Foram sinalizadas 80 situações de risco de Mutilação Genital Feminina.  

Sinalização à CPCJ e ao Tribunal  

 Seguindo o estipulado no Diploma da Lei de Promoção e Proteção (Lei 142/2015), os Núcleos sinalizam ao 2º 

(CPCJ) e 3º nível (TFM) do Sistema de Proteção as crianças e jovens em certas situações de perigo.  

“A intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens tem lugar quando não seja possível às entidades 

referidas no artigo anterior (entidades de 1º nível) atuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que 

se encontram”.   

 

 Tipologia dos casos novos dos NACJR e NHACJR no ano 2019  
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   2018  2019  

Sinalização CPCJ  787  944  

Sinalização ao Tribunal  262  381  

TOTAL  1049  1325  

  

  

Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação / colaboração com as diversas equipas de saúde / 

departamentos, serviços da Instituição  

  Nº NACJR/NHACJR  

Atividades  2017  2018  2019  

Definição/monitorização de procedimentos com as Unidades/Serviços  32  34  33  

Participação em ações/projetos da Instituição  24  34  26  

  

 Colaboração com outros projetos e recursos comunitários  

  Nº NACJR/NHACJR  

Atividades  2017  2018  2019  

Colaboração no P. Local de Prevenção dos Maus Tratos à Criança  15  17  13  

Ações com as entidades da comunidade/parcerias  33  43  41  

Participação em Encontros /Eventos temáticos  35  40  36  

 

 Assegurar a articulação funcional entre NACJR / NHACJR e com as CPCJ e os Tribunais  

Por alteração deste Quadro, no ano de 2018, há itens em que não é possível a comparação com os anos 

anteriores, pelo que o valor é apresentado com a letra “X”.  

  Nº NACJR/NHACJR  

Atividades  2017  2018  2019  

Reuniões/articulação entre NACJR*  46  41  34  

Reuniões / articulação entre NHACJR**   X  8  6  

Reuniões / articulação entre o NACJR e o NHACJR  37  49  47  

Reuniões / articulação com a EPVA   37  38  45  

Reuniões / articulação com CPCJ   X  51  46  

Reuniões / articulação com TFM  X  28  28  

*Apenas para os Núcleos dos ACES  

**Apenas para os Núcleos dos Hospitais  

  

 Representação do NACJR/NHACJR na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em perigo foi alterada em setembro de 2015, nomeadamente, na 

composição da Comissão restrita, que passa a integrar como membro o representante da Saúde.  

Define, ainda, esta Lei, no artigo 17º - composição da Comissão alargada - quem deverá ser este representante 

dos serviços de saúde.  

Esta disposição legal levou a uma reorganização dos serviços de saúde e em especial os ACES, apesar de já 

assegurarem, na sua maioria, a representação nas CPCJ da área de abrangência.  
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 Neste contexto, foi acrescentado, no Relatório, um Quadro para a informação sobre a representação dos 

serviços de saúde na CPCJ.   

 Representação na CPCJ(1)  Sim   Não  

A CPCJ da área de abrangência do NACJR/NHACJR tem representante da Saúde:  

Na comissão alargada?  43 9 

Na comissão restrita?  40 12 

Se sim, o representante da 
saúde na CPCJ pertence ao 
NACJR/NHACJR  

27 21 

Se sim, qual o nº de horas de 
afetação  

Média  

6.4h/semana  

>0.5h<21h  

  

Potencialidades e constrangimentos sentidos no decorrer de 2019  

 Apresentam-se os resultados em forma de Quadro, após efetuada a análise e categorização dos conteúdos das 

respostas dadas pelas Equipas.  

À semelhança dos anos anteriores, os Núcleos identificam a Equipa e a sua multidisciplinaridade como uma das 

potencialidades mais importantes para o desenvolvimento do seu trabalho. Referem, também, numa grande maioria, 

um trabalho de articulação muito favorecedor com os profissionais de saúde das suas unidades ou serviços, bem 

como a articulação entre cuidados de saúde primários e instituições hospitalares. Consideram, também, a 

importância crescente do trabalho em rede com as entidades externas com competência na matéria da infância e 

juventude, assim como uma articulação mais facilitadora com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.  

  

  

  

  

Potencialidades  

Equipa  

A coesão da equipa, a multidisciplinariedade e partilha de saberes;  

Valorização do trabalho;  

Realização de atividades de sensibilização.  

Articulação com os profissionais de saúde  

Trabalho de complementaridade com as Unidades/Serviços;  

Relevância das reuniões entre CSP e Hospital de referência.  

Articulação externa  

Proximidade das entidades de parceria;  

Facilitação da articulação com CPCJ.  

 No que diz respeito aos constrangimentos, apesar de se manter assinalada uma melhoria, mantém-se a questão 

dos recursos humanos – 83% - como o 1º fator não facilitador do trabalho e que condiciona a atividade das Equipas 

no desenvolvimento de todas as suas competências.  

 

  

  

  

Constrangimentos  

Recursos Humanos  

Equipas incompletas;  

Horário não atribuído ou não adequado ao trabalho;  

Dispersão dos profissionais da Equipa, por outras atividades.  

Organização interna  

Dificuldade na calendarização das reuniões;  

Registos informáticos não espelham o trabalho desenvolvido;  

Falta de materiais de divulgação – estratégia de comunicação comum.  
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Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida 

As EPVA constituem-se como uma Equipa de profissionais de diversas valências com um perfil próprio e com 

uma adequada capacitação profissional para uma abordagem não só multidisciplinar do problema, como em rede 

de parcerias com as entidades locais na comunidade.   

 COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO A NÍVEL DA ARSLVT 

No ano de 2019, manteve-se o nível de cobertura total de EPVA nas instituições de saúde da ARSLVT, I.P., tanto 

nos ACES, como nas instituições hospitalares.  

No que diz respeito à distribuição das EPVA da ARSLVT, I.P., houve as seguintes alterações: ACES Médio Tejo – 

houve a junção de algumas EPVA, passando a ser 8 Equipas.   

 Total de EPVA – 46  

EPVA nos ACES – 30  

EPVA nos Hospitais/Centros Hospitalares – 16  

Distribuição das EPVA na ARSLVT  

ACES  EPVA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HOSPITAIS  EPVA  

Lisboa Norte  1  CH Lisboa Norte  1  

Lisboa Central  1  CH Lisboa Central  1  

Lisboa Ocidental e Oeiras  1  CH Lisboa Ocidental e Oeiras  1  

Cascais   1  H. Cascais   1  

Amadora  1  H. Fernando da Fonseca  1  

Sintra  1  H. Beatriz Ângelo  1  

Loures - Odivelas  3  H. Vila Franca de Xira  1  

Estuário do Tejo  5  H. Garcia de Orta  1  

Almada - Seixal  1  CH Barreiro Montijo  1  

Arco Ribeirinho  1  CH Setúbal  1  

Arrábida  1  CH Oeste  1  

Oeste Norte  1  CH Médio Tejo  1  

Oeste Sul  3  H Santarém  1  

Médio Tejo  8  C. H. Psiquiátrico de Lisboa  1  

Lezíria  1  IPO  1  

TOTAL  

  

30  Instituto Gama Pinto  1  

  TOTAL  16  

 

 No decorrer do ano de 2019, mantiveram-se as ações ligadas às competências atribuídas à ARSLVT, I.P., e que 

se encontram, sumariamente, descritas nos Quadros que se apresentam de seguida.  

Atividades Formativas  

No ano de 2019, foram programadas e realizadas as seguintes ações de formação na ARSLVT, I.P.:  

Extensa área geográfica   
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  Formador  Data  

  

Tráfico de Seres Humanos  

Equipa Multidisciplinar Especializada para a 

intervenção no TSH  

APF  

20 fevereiro 

20 março 

25 setembro 

4 dezembro 

 
Nº de formandos  29+35+29+32 = 125  

 

 

 
  Formador  Data  

Violência Sexual nas Relações de 

Intimidade  

Associação Portuguesa de Apoio à  

Vitima - APAV  

  

20 maio  

 
Nº de formandos  56  

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

Conscientes da atual exiguidade de respostas às necessidades das populações, a meta de crescimento, definida 

no PEDCP para o biénio 2019-2020, continua a ser a existência de uma ECSCP por ACES. 

No final de 2019, existiam 7 ECSCP (ACES Arrábida, Odivelas/Pontinha, Oeiras, Sintra, Cascais, Lezíria e 

Estuário do Tejo) e 1 ECSCP do IPO. 

Todos os Hospitais tinham EIHSCP, 1 UCP no CHBM. 

Não obstante, continua a ser necessário fomentar o desenvolvimento e alargamento das EIHSCP, no sentido de 

assegurar que as mesmas cumpram a dotação mínima de pessoal estabelecida no PEDCP, desenvolvam a sua 

atividade no hospital, em consulta externa e ainda em hospital de dia. 

Também as ECSCP estão subdimensionadas para que possam prestar cuidados a toda a área do ACES a que 

pertencem e iniciarem uma consulta de CP nos CSP. 

A formação é consensualmente apontada como o fator crítico no sucesso das Equipas de CP. Nem todos os 

profissionais necessitam do mesmo nível de formação, diferenciando-se a mesma em função da frequência e 

intensidade do contacto de cada profissional com doentes com necessidade de CP.  

Em 2019, foi realizado 1 curso Intermédio de CP para 30 profissionais de diferentes áreas e que 

preferencialmente trabalhavam já em Equipas de paliativos e para profissionais da RNCCI. 

Foram realizadas reuniões periódicas (2/3meses) de acompanhamento com as ECSCP já existentes e iniciaram-

se as reuniões conjuntas com as EIHSCP e UCP da RNCCI.  

Iniciou-se o incentivo à formação das EIHSCP-Pediátricas. 
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Pretende-se também que, no final de 2020, pelo menos o coordenador das equipas tenha a competência da 

Ordem em CP através da realização de estágios práticos em Unidades de reconhecida competência. Pelo que se 

incentivou e se tentou facilitar a realização destes estágios. 

Foram realizadas consultadorias à ECR em diversas situações que levantaram dúvidas sobre a 

referenciação/manutenção nas UCP da RNCCI. 

Foram realizadas reuniões com a CNCP. 

Foram realizadas reuniões com o ACES Almada-Seixal para a formação da ECSCP. 

Foi realizada reunião com a Equipa que se propõe iniciar a ECSCP do Médio Tejo. 

Pretende-se continuar o trabalho já realizado de acompanhamento a estas Equipas, e iniciar o 

acompanhamento das EIHSCP e às EIHSCP-Pediátricas. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL 

Durante o ano de 2019, o Gabinete de Apoio Técnico de Saúde Mental da ARSLVT, I.P. (GAT) desenvolveu uma 

série de iniciativas de forma a implementar o Plano Regional de Saúde Mental 2018-2019, aprovado pelo Conselho 

Regional de Saúde Mental. 

Esta atividade foi desenvolvida sob a direção do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., e em estreita articulação 

com outros serviços da ARSLVT, I.P., bem como com o Coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental. 

A equipa do GAT de Saúde Mental integrou, ainda, a Equipa que elaborou o Plano Regional das Demências. 

Em 2019, no âmbito da organização, desenvolvimento e funcionamento de Serviços de Psiquiatria de adultos e 

Serviços de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, foram realizadas reuniões com Conselhos de Administração 

(CA) de Centro Hospitalares (CH)/Hospitais (HH) da área de influência desta ARS e respetivos Diretores de Serviço 

(DS), bem como algumas visitas a hospitais, concretamente:  

• Hospital de Vila Franca de Xira e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Hospital de Cascais e Centro 

Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Beatriz Ângelo, Hospital Garcia de Orta; 

• Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, no âmbito da 

organização e funcionamento da Unidade partilhada para internamento de adolescentes e jovens adultos; 

• Centro Hospitalar Barreiro Montijo; 

• Visitas ao Hospital Distrital de Santarém e ao Serviço de Urgência do Hospital de São José – Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central. 
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Foram também realizados trabalhos de acompanhamento relacionados com a UML da Pedopsiquiatria 

(reuniões de trabalho). 

Decorreram, ainda, reuniões com várias Entidades e Associações de famílias e doentes, com o objetivo de 

dinamizar e otimizar parcerias, nomeadamente Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Associações 

de pessoas com doença psiquiátrica, Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais (FNERM), 

Familiarmente, INCORPORA. 

No âmbito do Programa de Gestão de Doentes Crónicos, de referir a participação em reunião entre a ARSLVT, 

I.P., e a ACSS e Ordens Hospitaleiras. 

Na área da Saúde Mental, em 2019, é de salientar: 

• A concertação da Estratégia entre o Programa Nacional de Saúde Mental, as Coordenações Regionais e 

Serviços de Saúde Mental e o reforço da articulação, a nível Regional, com o Departamento de Saúde Pública e outros 

serviços, como a DICAD, a ERA, entre outros. 

• O reforço da integração da saúde mental nos Programas de Saúde Pública, a nível regional, nomeadamente ao 

nível da intervenção precoce e da promoção da saúde mental dos idosos. 

• A elaboração da proposta de Plano Regional das Demências. 

• O reforço de trabalhos de articulação com serviços e parceiros, incluindo associações de doentes e familiares, 

promovendo um maior conhecimento e comunicação mútuos e uma maior coerência de alinhamento de estratégias. 

• O desenvolvimento do trabalho preparatório para a implementação, em 2020, das Equipas de saúde mental 

comunitárias e alargamento do internamento de serviços de Psiquiatria. 

• O reforço de médicos para os Serviços mais periféricos (Adultos e de Infância e Adolescência), através da 

atribuição de vagas no mapa de vagas para colocação de especialistas em Psiquiatria e Pedopsiquiatria nos CH/HH 

e na DICAD da ARSLVT, I.P.. 

• A melhor clarificação das responsabilidades assistenciais das PPPS, de forma a melhorar a resposta 

assistencial à população servida pela urgência. Também foi acompanhada pela Coordenação Regional a 

transferência de doentes em seguimento no CHPL para HVFX e de CHLO para Cascais, de forma a que estes hospitais 

assumam o acompanhamento da sua população. 

 

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 

        Durante o ano de 2019, a Comissão Regional da Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente desenvolveu 

as seguintes atividades: 
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 Consultadoria ao Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P.; 

 Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelas Unidades Coordenadoras Funcionais da Saúde 

Materna, Neonatal, Crianças e Adolescentes da Região; 

 Identificação de necessidade de melhoria de resposta, nomeadamente na área da ecografia obstétrica, do 

fluxo da notícia de nascimento, do registo do “nascer utente” e do registo no E-Vacinas; 

 Elaboração de proposta de melhoria ao nível da notícia de nascimento; 

 Preparação do Encontro Regional das UCF de Lisboa e Vale do Tejo 2020, a realizar no dia 30 de Abril 2020, 

no Fórum Lisboa. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL 

No final de 2019, nos 15 ACES da ARSLVT, I.P., estavam a decorrer consultas de Medicina Dentária, existindo 

35 médicos dentistas/estomatologistas a prestar cuidados de Medicina Dentária, tendo sido realizadas, neste 

ano, 85 875 consultas de medicina dentária na ARSLVT, I.P., decorrendo de 76 499 utentes referenciados pelos 

seus médicos de família (Fonte: DGS, SISO). 

No final de 2019, em 26 concelhos da área geográfica da ARSLVT, I.P., existiam gabinetes de medicina 

dentária a funcionar com médico dentista, o que corresponde a uma cobertura de 50% dos concelhos da área de 

influência desta ARS.  

 

ACES Concelho 
Amadora Amadora 
Lisboa Central Lisboa 
Lisboa Ocidental-Oeiras Oeiras 
Lisboa Norte Lisboa 

Loures-Odivelas 
Loures 
Odivelas 

Sintra Sintra 

Estuário do Tejo 

Azambuja 
Benavente 
Alenquer 
Arruda dos Vinhos 

Arco Ribeirinho Moita 

Oeste Sul 
Mafra 
Lourinhã 

Médio Tejo Ourém 

Lezíria 
Salvaterra de Magos 
Cartaxo 
Rio Maior 

Almada-Seixal Almada 

Oeste Norte 

Alcobaça 
Peniche 
Caldas da Rainha 
Óbidos 

Cascais Cascais 

Arrábida 
Setúbal 
Palmela 
Sesimbra 

 

No ano de 2019, 61 Higienistas Orais prestaram cuidados de Saúde Oral, no âmbito do Programa Nacional 

de Promoção de Saúde Oral, distribuídos pelos 15 ACES da ARSLVT, I.P.. 
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ACES Nº de Higienistas 
Orais 

Amadora 3 
Lisboa Central 5 
Lisboa Ocidental-Oeiras 4 
Lisboa Norte 6 
Loures-Odivelas 5 
Sintra 4 
Estuário do Tejo 3 
Arco Ribeirinho 6 
Oeste Sul 4 
Médio Tejo 3 
Lezíria 3 
Almada-Seixal 6 
Oeste Norte 4 
Cascais 1 

Arrábida 4 

TOTAL 61 

 

Durante o ano letivo 2018-2019, foram emitidas 29 055 referenciações para Higienista Oral e utilizadas 

17157, correspondendo a uma taxa de execução de 59,1%. 

Do processo de contratualização externa com Médicos Dentistas/Estomatologistas resultou, no ano de 

2019, a emissão de 182 049 Cheques Dentistas e a utilização de 102 982, distribuídos pelos diversos grupos 

populacionais e correspondendo a uma taxa de utilização de 56,6%. 

Grupo Populacional 
Total 

Cheques 
Emitidos 

2.ºs Cheques e 
seguintes 
Emitidos 

1.ºs Cheques 
Emitidos 

Total 
Utilizados 

1.ºs Cheques 
Utilizados 

2.ºs Cheques 
Utilizados e 

seguintes 
Crianças e Jovens - SOCJ 97997 32033 65964 57698 25845 31853 

Crianças e Jovens - SOCJ16 4199  4199 2713 2713  
Crianças e Jovens - SOCJ18 378  378 234 234  

Crianças e Jovens Idade Intermédia - SOCJI 2684  2684 1659 1659  
Grávidas - SOG 31623 12932 18691 22523 9809 12714 

Pessoas Idosos - SOPI 1387 532 855 1176 650 526 
Utentes VIH/SIDA - HIV 787 402 385 658 255 403 

Cancro oral - PIPCO 578 112 466 313 233 80 
Saúde Infantil - SOSI 7890  7890 3815 3815  

SOCSP 34526  34526 12193 12193  
Total 182049 46011 136038 102982 57406 45576 

   Fonte: SISO, ano 2019 

 

 

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, I.P., 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, CCDR de Lisboa e Vale do Tejo e CCDR 

do Alentejo e respetivos POR: CENTRO 2020, LISBOA 2020 e ALENTEJO 2020. 

Em 2019, realizaram-se, 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 Regionais do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo, os seguintes 

trabalhos: 
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Acompanhamento de candidaturas apresentadas pela ARSLVT 

 Ao CENTRO 2020: 

– Candidatura CENTRO-05-4842-FEDER-000036, para a “Remodelação da Unidade de Saúde de 

Peniche”, com um apoio comunitário atribuído de 977 118,18 € e que representa um 

cofinanciamento de 85% do custo total e elegível. 

 

 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 atribuído de 828 267,41 €, e que 

representa um cofinanciamento de 50% do custo total e elegível; 

– Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000084, para a construção da “Unidade de Saúde Familiar 

Aldegalega (Montijo)”, com um investimento total previsto de 817 637,60 €; 

– Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000093, para a construção da “Unidade de Saúde Familiar 

Quinta do Conde (Sesimbra)”, com um investimento total previsto de 843 320,00 €; 

– Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000094, para a “Requalificação da Unidade de Saúde 

Familiar Eça (Barreiro)”, com um investimento total previsto de 721 550,00 €. 

 

 Ao ALENTEJO 2020: 

– Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000002 - “Reforço da Capacitação e qualidade na prestação 

de cuidados de saúde primários no Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria”, com um apoio 

comunitário atribuído de 878 833,19 € e que representa um cofinanciamento de 85% do custo 

total e elegível; 

– Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000019 – “Nova Unidade Saúde de Chamusca”, com um 

apoio comunitário atribuído de 1 379 955,45 € e que representa um cofinanciamento de 85% do 

custo total e elegível; 

– Candidatura ALT20-06-4842-FEDER – “Requalificação da Unidade de saúde Familiar de Samora 

Correia (Benavente)”, com um apoio comunitário atribuído de 733 401,21 €, e que representa 

um cofinanciamento de 85% do custo total e elegível. 

 

Colaboração com Autarquias para a apresentação e acompanhamento de candidaturas 

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, I.P., estabeleceu acordos de colaboração: 

 Ao CENTRO 2020: 

– Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
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 Construção da nova Unidade de Saúde de Santo Onofre; 

– Câmara Municipal do Cadaval 

 Construção do novo Centro de Saúde do Cadaval; 

– Câmara Municipal da Nazaré 

 Construção do novo Centro de Saúde da Nazaré; 

– Câmara Municipal de Torres Vedras 

 Remodelação da Unidade de Saúde da Ventosa; 

– Câmara Municipal de Alcobaça 

 Construção das novas instalações da Unidade de Saúde Familiar da Benedita. 

 

 Ao LISBOA 2020 

– Câmara Municipal da Amadora 

 Construção do novo Centro de Saúde de Águas Livres; 

 Construção do novo Centro de Saúde da Venteira; 

 Construção do novo Centro de Saúde de S. Brás (USF Ribeiro Sanches); 

– Câmara Municipal de Loures 

 Construção do novo Centro de Saúde de Santa Iria de Azóia; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Catujal (Apelação e Unhos); 

– Câmara Municipal de Mafra 

 Construção do novo Centro de Saúde de Mafra Leste; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Mafra Norte; 

– Câmara Municipal de Odivelas 

 Construção do novo Centro de Saúde de Odivelas; 

 Construção da nova Unidade de Saúde de Famões (Odivelas); 

– Câmara Municipal de Palmela 

 Construção do novo Centro de Saúde de Pinhal Novo; 

– Câmara Municipal de Oeiras 

 Construção do novo Centro de Saúde de Barcarena; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Carnaxide; 

– Câmara Municipal de Sesimbra 

 Construção do novo Centro de Saúde de Sesimbra; 

– Câmara Municipal de Setúbal 

 Construção do novo Centro de Saúde de Azeitão; 

– Câmara Municipal de Sintra 

 Construção do novo Centro de Saúde de Queluz; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Almargem do Bispo; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Agualva; 
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 Construção do novo Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins; 

– Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 Construção do novo Centro de Saúde de Vialonga (USF Villa Longa). 

 

Outras colaborações com Autarquias 

Vários Municípios da área de influência da Região manifestaram a intenção de colaborar com a ARSLVT, I.P., 

no estabelecimento de acordos de colaboração para a construção/remodelação de unidades de saúde: 

– Câmara Municipal de Alcobaça 

 Construção do novo Centro de Saúde de Aljubarrota; 

– Câmara Municipal do Barreiro 

 Construção do novo Centro de Saúde do Barreiro; 

– Câmara Municipal de Cascais 

 Construção da nova Unidade de Saúde de Carcavelos; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Cascais; 

 Ampliação do Centro de Saúde de S. Domingos de Rana; 

– Câmara Municipal de Constância 

 Construção da nova Unidade de Saúde de Montalvo; 

– Câmara Municipal de Lisboa 

 Construção do novo Centro de Saúde Alta de Lisboa; 

 Construção do novo Centro de Saúde Alto dos Moinhos; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Benfica | Fonte Nova; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Telheiras; 

 Remodelação do novo Centro de Saúde do Areeiro (Olaias); 

 Construção do novo Centro de Saúde de Arroios; 

 Construção do novo Centro de Saúde do Beato; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Campo de Ourique; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Marvila; 

 Construção do novo Centro de Saúde da Misericórdia (USF Ribeira Nova); 

 Construção do novo Centro de Saúde do Parque das Nações; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Sapadores-Graça; 

 Construção do novo Centro de Saúde da Ajuda; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Alcântara; 

 Construção do novo Centro de Saúde do Restelo; 

– Câmara Municipal de Loures 

 Construção do novo Centro de Saúde do Tojal; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Camarate; 
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– Câmara Municipal de Oeiras 

 Construção do novo Centro de Saúde de Porto Salvo; 

– Câmara Municipal de Ourém 

 Construção do novo Centro de Saúde de Caxarias; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Alburitel; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Sobral; 

 Construção do novo Centro de Saúde de Olival; 

– Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 

 Construção do novo Centro de Saúde de Marinhais; 

– Câmara Municipal do Seixal 

 Construção do novo Centro de Saúde de Foros de Amora; 

 Construção de novo Centro de Saúde no Seixal (USF Rosinha); 

– Câmara Municipal de Setúbal 

 Construção do novo Centro de Saúde do Bairro do Liceu (Setúbal); 

 Construção do novo Centro de Saúde de Santos Nicolau (Setúbal); 

– Câmara Municipal de Torres Novas 

 Remodelação do Centro de Saúde do Torres Novas (UCSP); 

 Construção da nova Unidade de Saúde Familiar Cardilium (Torres Novas); 

– Câmara Municipal de Torres Vedras 

 Construção da nova Unidade de Saúde em A-dos-Cunhados; 

 Construção da nova Unidade de Saúde em S. Pedro Cadeira; 

 Construção da nova Unidade de Saúde em Runa; 

 Construção da nova Unidade de Saúde em Ramalhal; 

 Construção da nova Unidade de Saúde em Torres Vedras. 

 

 

 

ATIVIDADE REALIZADA NO ÂMBITO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EXISTENTES NO SNS  
 

ACES Unidades Móveis no final de 2019  
Área geográfica ou populacional 

coberta 
Principais atividades desenvolvidas em 2019 

Amadora  
1 Unidade móvel partilhada entre ACES 

Amadora, Lisboa Ocidental e Loures 
Odivelas 

Área geodemográfica do ACES 
Amadora - Concelho de 

Amadora - 181.724 habitantes 
Promoção da saúde na comunidade 

Lisboa 
Ocidental e 
Oeiras 

1 Unidade móvel partilhada entre ACES 
Amadora, Lisboa Ocidental e Loures 

Odivelas 

Bairro dos Navegadores na 
freguesia de Porto Salvo (1650 

residentes) 

Intervenção Comunitária em populações de maior vulnerabilidade - 
sessões de literacia, atendimento e prestação de cuidados ( 
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil; Programa Nacional 
de Saúde Reprodutiva; Programa Nacional de Vacinação;  
Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida; 
Programa Nacional de Saúde Mental) 

Loures 
Odivelas 

1 Unidade móvel partilhada entre ACES 
Amadora, Lisboa Ocidental e Loures 

Odivelas 

Concelho de Odivelas - 159.602 
habitantes 

Promoção da saúde na comunidade. 
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Médio Tejo 

1 Unidade móvel preparada e equipada 
para desenvolvimento de ações de 

literacia em saúde (tem equipamento para  
projeção de informação) 

Área geodemográfica do ACES 
Médio Tejo - Concelhos 
Alcanena, Vila Nova da 

Barquinha, Abrantes, Tomar, 
Ourém,  Mação, Torres Novas - 

214.846 habitantes 

Sessões de literacia sobre diabetes - prevenção, controlo e avaliação 
do risco da diabetes em todas as freguesias do Concelho de Abrantes 
(25.337 habitantes) no âmbito da diabetes,  
32 Utilizações - Rastreios Visuais e Auditivos JI 
09 Utilizações – Atividade S. Escolar - Viagem finalistas 
13 Utilizações - Unidade Cuidados na Comunidade de Abrantes 
3 Utilizações - Encontro da USP Tomar e Festa tabuleiros 
2 Utilizações  - Dia Criança e Diabetes, no Sardoal; Utilizações PLS - 
Dia cancro digestivo e Alimentação 
6 Utilizações PLS - Praias Fluviais. Total: 73 utilizações em 2019.  

Almada-
Seixal  

1 Unidade Móvel "Saúde sobre Rodas" 
Concelho Seixal - 166.835 

habitantes 

Literacia para grupos populacionais de maior vulnerabilidade e 
intervenção comunitária em bairros com população vulnerável 
(inclui trabalhadoras do sexo, população em situação irregular); 
distribuição de material informativo e preventivo; rastreios de 
VIH/SIDA; consulta breve de cessação tabágica.  
Pontualmente é realizado o tratamento de feridas.  

Arco 
Ribeirinho 

1 Unidade móvel com espaço para 
consultório médico e equipada com 
marquesa 

Área  geodemográfica do ACES 
Arco Ribeirinho - Concelhos de 

Alcochete, Barreiro, Moita e 
Montijo - 216.337 habitantes 

Consulta médica e de enfermagem no concelho de Alcochete - 
freguesia do Passil. Rastreios de diabetes e de hipertensão em 2 
feiras da saúde em Alhos Vedros e Montijo. Visitação domiciliária de 
enfermagem no Barreiro. 

Oeste Norte 1 Unidade Móvel  
Concelho do Bombarral - 

12.533 habitantes  
Domicílios de enfermagem. 

Oeste Sul 1 Unidade Móvel  
Concelho do Cadaval - 13.627 

habitantes  

Intervenção Comunitária em populações de maior vulnerabilidade - 
sessões de literacia, atendimento e prestação de cuidados (abrangeu 
68 idosos). Foi utilizada na vacinação contra a gripe sazonal 
2018/2019 na população de maior vulnerabilidade (326 pessoas).   

Estuário do 
Tejo 

1 Unidade Móvel Arruda dos Vinhos 
Concelho de Arruda dos Vinhos 

- 15.082 habitantes 

1. Avaliação da situação de saúde e social do idoso: aplicar Método 
de avaliação Psicossocial da RNCCI 
2. Gestão de regime terapêutico/ Pedido de receituário crónico: 
verificar cumprimento, renovação de receituário 
3. Imunização: administrar vacina sazonal (gripe); atualizar 
esquema vacinal contra o tétano 
4. Apoio Social: identificar e avaliar necessidades; providenciar 
ajudas técnicas e respostas sociais 
5. (In)formação: identificar a necessidade de (In)formação aos 
idosos e cuidadores 
6. Literacia em saúde: realizar tardes temáticas 
7. Anticoagulação oral: controlar INR 
8. Programa de trocas de seringas: disponibilizar kit e referenciar 
para tratamento 
9. Teste rápidos VIH: realizar teste rápido VIH e, se necessário, 
referenciar  
10. Rastreio – Programa Não à Diabetes: avaliar o risco de Diabetes 
tipo 2; referenciar/ agendar consulta; articular com Hospitais 
11. Programa Gosto – Diabetes: realizar formação às pessoas com 
elevado risco de diabetes 
12. Rastreio do Cancro do Cólo do Útero: realizar Colpocitologias 
13. Rastreio da retinopatia diabética: realizar retinografia 
14. Comemoração dos Dias Internacionais e Nacionais – Saúde: 
realizar campanhas de promoção/ educação para a Saúde 
15. IsoSaúde: realizar consultas médicas e Apoio Social no domicílio 
16. Área do Cidadão: inscrever na Área do Cidadão e divulgar 
17. Clínica Médica – Enfermagem: realizar consultas 

 

 

 

 

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 Equipa de Coordenação Regional (do NEP), em articulação com a Equipa de 
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Coordenação 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 área de influência da ARSLVT, I.P., que fizeram 

formação e treino e foram examinadores COSI, tendo realizado todo o trabalho de implementação da Ronda: 

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). 

No que se refere aos resultados da 5ª Ronda, à data, ainda não foi publicado o Relatório final. Os resultados 

preliminares do Estudo foram apresentados durante o Simpósio “CIOI – Obesidade Infantil”, que decorreu no dia 

10 de julho de 2019, no Auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa. No que se refere 

aos resultados do Estudo na Região de Lisboa e Vale do Tejo, registou-se uma prevalência de excesso de peso de 

29,5%, valor semelhante ao da Ronda anterior (29,3%). O valor de excesso de peso apurado para a Região foi 

semelhante ao de Portugal (29,6%). A prevalência de obesidade na Região foi de 10,6%, valor superior ao da Ronda 

anterior (9,7%), mas abaixo do valor nacional (12,0%). A Região onde se registaram os piores valores de 

prevalência de excesso de peso e obesidade infantil foi a Região Autónoma dos Açores - 35,9% de excesso de peso 

e 18,0% de obesidade. No Algarve, registou-se o menor valor de prevalência de excesso de peso (21,8%) e, no 

Alentejo, o menor valor de prevalência de obesidade (9,7%). No Simpósio “CIOI – Obesidade Infantil”, a 

responsável do NEP participou em mesa redonda, com os Responsáveis Regionais COSI das restantes ARS, sob o 

tema projetos em meio escolar. 

O NEP organizou a Reunião de apresentação dos resultados do Estudo COSI Portugal 2019, com especial 

enfoque para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, que decorreu no dia 17 de outubro de 2019, no Auditório do Centro 

de Saúde de Sete Rios, em Lisboa. A responsável do NEP moderou, com a responsável COSI Nacional, a mesa de 

debate da reunião. A reunião foi dirigida às equipas locais COSI de Lisboa e Vale do Tejo, aos Diretores Executivos 

dos ACES e respetivos Presidentes do Conselho Clínico e de Saúde, aos Coordenadores das Unidades de Saúde 

Pública, ao Diretor do Departamento de Saúde Pública e ao Presidente da Comissão Regional de Saúde da Mulher, 

da Criança e do Adolescente, tendo contado com a presença de representantes da Direção-Geral da Saúde e do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Resumo das principais atividades Principais resultados 

Organização e participação em 
reuniões científicas de divulgação 
dos resultados do Estudo COSI 

- Simpósio “CIOI – Obesidade Infantil”, que decorreu no dia 10 de julho de 2019, no Auditório do 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa  
        •Participação no Simpósio e em mesa redonda sob o tema projetos em meio escolar 
- Reunião de apresentação dos resultados do Estudo COSI Portugal 2019, com especial enfoque para a 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, que decorreu no dia 17 de outubro de 2019, no Auditório do Centro de 
Saúde de Sete Rios, em Lisboa.  
          •Organização da reunião e participação na mesa de debate  

 

Gestão de Projetos/Parcerias: 

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

Resumo das principais atividades Principais resultados 
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Produção de Literatura Científica 

1 artigo publicado em 2019: 
Mediterranean Diet Index (KIDMED) Adherence, Socioeconomic Determinants, and Nutritional Status of 

Portuguese Children: The Eat Mediterranean Program. Ana Isabel Rito, Ana Dinis, Carla Rascôa, António 

Maia, Sofia Mendes, Camila Stein-Novais, João Lima. Portuguese Journal of Public Health, DOI: 

10.1159/000495803. Published online: March 5, 2019. Disponível em: 

https://www.karger.com/Article/Pdf/495803 . 

Participação em reuniões científicas, 
com Apresentação do Projeto Eat 
Mediterranean 

Comunicação sobre o Projeto Eat Mediterranean, e os seus principais resultados, nas VI Jornadas do 

ACES Médio Tejo - Atividade Física e Nutrição - A Chave da Solução, que decorreu em 7 de fevereiro 

2019, no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena. 

Participação na elaboração de Apresentação para a Comunicação “From the practice: Eat 

Mediterranean” na “Session 3. Food for All: Fostering community interventions for healthier and more 

sustainable diets for all”, da Conferência Internacional “Food for thought: For more healthy and 

sustainable food for all”, realizada no âmbito do projeto INHERIT. A comunicação foi feita pela Dra. 

Sofia Mendes, do CEIDSS, em representação da Prof.ª Ana Rito, Coordenadora Científica, na vertente 

da Nutrição, do Projeto Eat Mediterranean. Esta Conferência decorreu no dia 6 de maio de 2019, no 

Campus ISCTE-IUL, em Lisboa. De acordo com os organizadores, a Conferência pretendeu fazer uma 

reflexão sobre o modo de melhorar os sistemas de produção e consumo alimentar, de forma a alcançar 

uma maior sustentabilidade, igualdade e melhoria das condições de saúde, que constituem um dos 

pontos centrais do projeto INHERIT. 

Participação em atividades nas 
escolas alvo do Projeto Eat 
Mediterranean, na área de promoção 
da alimentação saudável 

Participação na atividade “Concurso de lanches saudáveis e sustentáveis”, enquadrada nas Celebrações 

da Semana da Saúde 2019, na Escola Mem Ramires, do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, 

em Santarém, através: 

 Da elaboração e disponibilização de uma Apresentação PowerPoint sobre lanches saudáveis e 

sustentáveis, de apoio teórico às atividades do Concurso; 

 Da integração, no Júri de Concurso, no 5 de abril de 2019, de duas profissionais do NEP. 

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 pré-

escolar ao secundário. 

Em 2019, no âmbito do pedido de colaboração da Escola Secundária Mem Ramires, do Agrupamento de 

Escolas Dr. Ginestal Machado, em Santarém, a ARSLVT, I.P., participou na atividade “Concurso de lanches saudáveis 

e sustentáveis”, enquadrada nas Celebrações da Semana da Saúde na Escola que, em 2019, teve como tema a 

sustentabilidade ambiental. A participação fez-se através da elaboração e disponibilização de uma Apresentação 

PowerPoint sobre lanches saudáveis e sustentáveis, de apoio teórico às atividades do Concurso, e da integração, 

no Júri de Concurso, de duas profissionais do NEP. 

O Concurso decorreu no dia 5 de abril de 2019, com a participação de todas as turmas da escola, e consistiu 

na apresentação de lanches saudáveis e sustentáveis, da autoria dos alunos e com a participação dos encarregados 

de educação. Pretendia-se que fossem apresentados lanches originais que aliassem a sustentabilidade ambiental 

à alimentação saudável e equilibrada, priorizando a utilização de materiais biodegradáveis, em detrimento do 

https://www.karger.com/Article/Pdf/495803
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plástico, e utilizando alimentos naturais da época e com baixo teor de açúcares, gordura e sal, tal como preconizado 

pelo padrão alimentar mediterrânico, também ele sustentável.  

 

 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. Após o términus do período de execução, 

em 11 de dezembro de 2018, foi submetida, em 2019, na Plataforma Portugal 2020, a informação relativa à 

execução física da Candidatura PO ISE. A vertente da execução financeira foi submetida pela DGAG/UAG, também 

em 2019. 

 

 

 

Resumo das principais atividades Principais resultados 

Submissão da execução física na 
Plataforma Portugal 2020 

- Introdução, na Plataforma Portugal 2020, da informação relativa à execução física da Formação 
PO ISE, designadamente: 
• Os 22 cursos da Formação 
• Os Formadores (4 formadores externos - 1 da área da nutrição, 2 da área da atividade física e 1 
da área da psicologia), com exceção do formador interno (psicólogo, a exercer funções na 
ARSLVT, I.P.), de acordo com as Orientações da Unidade de Gestão Operacional do PO ISE 
• A alocação, a cada ação de formação, dos respetivos formadores, com exceção do formador 
interno 
• Os 361 Formandos que participaram nos diferentes cursos, dos quais 333 foram considerados 
aprovados, por terem frequentado as duas sessões correspondentes a cada curso frequentado, e 
28 foram considerados reprovados, por não terem cumprido aquele requisito. 
- Preenchimento, e submissão na Plataforma Portugal 2020, de ficheiro Excel com múltiplas 
variáveis de caracterização dos Formandos, de acordo com o previsto no Regulamento do PO ISE. 

Execução do Programa de Formação PO ISE 
– indicadores de realização e resultado 
contratualizados 

Indicadores de realização e resultado contratualizados: 
- Superação da meta contratualizada para o indicador de realização “número de participantes em 
ações de formação para profissionais dos serviços de saúde” - Meta contratualizada de 264 
formandos, tendo participado, efetivamente, 361 formandos, dos quais 333 concluíram a 
Formação; 
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- Superação da meta contratualizada para o indicador de resultado “percentagem de 
participantes que concluem ações de formação para profissionais dos serviços de saúde” – Meta 
contratualizada de 90%, tendo-se obtido uma taxa de participação de 92,2%. 

 

 

 

 Formação “Promover a atividade física e a alimentação saudável – Como? “ 

Formação promovida pela Academia de Formação e Desenvolvimento e pelo Núcleo de Estudos e 

Planeamento da ARSLVT, I.P., em estreita colaboração com o Programa Nacional para a Promoção da Atividade 

Física (PNPAF), da Direção-Geral da Saúde (DGS). Esta Formação visou dar continuidade à formação de 

profissionais de saúde na área da prescrição/aconselhamento em atividade física e alimentação saudável, segundo 

o Padrão da Dieta Mediterrânica, iniciada pelo Projeto Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary 

Inequality in Schools e continuada pela Formação PO ISE. Consistiu numa abordagem integrada e segundo o ciclo 

de vida. Teve como objetivo capacitar os profissionais de saúde no aconselhamento/prescrição da atividade física, 

aliada à alimentação saudável, para os utentes do Serviço Nacional de Saúde.  

A Formação foi constituída por 4 (quatro) Cursos, com 7 horas de duração cada, que decorreram nos dias 5 e 

19 de novembro de 2019 (2 cursos em simultâneo, em cada dia), no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, em 

Lisboa. Cada Curso teve dois Módulos: um Módulo de Nutrição e um Módulo de Atividade Física, cada um com 3,5 

horas de duração.  

• Coordenação, organização e elaboração 

Resumo das principais atividades Principais resultados 

Coordenação, organização e elaboração da 
Formação (NEP e AFD). O Módulo de Atividade 
Física foi organizado em estreita colaboração com 
o Programa Nacional para a Promoção da 
Atividade Física (PNPAF), da Direção-Geral da 
Saúde (DGS)   

OUTPUTS: 
- Programa de Formação elaborado 
- Cursos divulgados aos ACES  
- Informação elaborada para Despacho superior, no âmbito do processo de contratação do 
Formador da área da Nutrição, em regime de prestação de serviços  

Execução do Pacote Formativo – Resultados 

RESULTADOS:  
- 2 Cursos de Formação ministrados, em 5 e em 19 de novembro de 2019, no Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa, em Lisboa; 14 horas de formação, no total dos 2 Cursos; 142 
participantes, no total dos 2 Cursos 

Execução do Pacote Formativo – Elaboração de 
materiais 

OUTPUTS: 
- 2 Apresentações (PowerPoint), de apoio aos Cursos 

Participação como Formandos Três profissionais do NEP participaram como formandos, num total de 7 horas de formação. 
 

 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.  
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O Programa decorre nos polos “Lisboa +55” (Juntas e Clubes) da Cidade e tem uma duração de cerca de 10 

meses por ano letivo. É composto por um conjunto de atividades organizadas em três Módulos: Atividade Física, 

Nutrição e Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis. 

No ano 2019, a ARSLVT, I.P., organizou as ações do Módulo de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis 

da sua responsabilidade. Para o efeito, foi criada uma Equipa responsável pela definição de conteúdos e 

metodologias para as Sessões de Literacia, pela elaboração e organização de materiais para apoio às Sessões e pela 

preparação e execução da Ação de Formação de Formadores. A Equipa foi constituída por 8 (oito) elementos: 6 

(seis) profissionais da ARSLVT, I.P./Sede (NEP e CFT), 1 (um) profissional do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras e 

1(um) profissional do ACES Lisboa Central.  

A Ação de Formação de Formadores decorreu no dia 11 de julho de 2019, na Sala de Formação da ARSLVT, 

I.P., com uma duração de 3 horas. Teve como formandos profissionais designados pelos ACES da cidade de Lisboa 

envolvidos no Programa (ACES Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental e Oeiras) e representantes do 

Município de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num total de 8 (oito) profissionais. A metodologia 

prevista para a Ação de Formação de Formadores foi o “role play”: a Ação foi ministrada como se se tratasse de 

uma Sessão de Literacia, tendo, para o efeito, os formandos assumido o papel de utentes do Programa Lisboa +55 

e os formadores da Ação de Formação assumiram o papel de Formadores da Sessão de Literacia. 

Os resultados da Ação de Formação de Formadores encontram-se representados no Quadro abaixo e 

resumem-se de seguida: 

- Ministraram a Ação 5 (cinco) formadores; 

- Foram formados 8 (oito) profissionais (5 profissionais, enquanto formandos internos, dos ACES + 3 

formandos externos, das entidades parceiras do Programa Lisboa+55).  

 

 

 

 

 

 

  Formação de Formadores 

Ação de Formação de Formadores 

Entidade a que pertence o Profissional Função na Ação de Formação de Formadores 
Número de 

profissionais 

ARSLVT - ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Formando interno 2 

ARSLVT - ACES Lisboa Norte Formando interno  2 

ARSLVT - ACES Lisboa Central  
Formador 1 

Formando interno 1 

ARSLVT/Sede - NEP Formador 3 

ARSLVT/Sede - CFT Formador 1 

SCML Formando externo 2 

CML Formando externo  1 

TOTAIS 
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Formadores 5 

Formandos internos 5 

Formandos externos 3 

Total de Formados 
 (internos + externos) 

8 

Total de Formadores Lisboa +55 - Equipa 
 (Formadores + Formandos internos) 

10 

NEP: Núcleo de Estudos e Planeamento; CFT: Comissão de Farmácia e Terapêutica; SCML: Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa; CML; Câmara Municipal de Lisboa 

          Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

A distribuição (número, horário e local) das Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudável foi da 

responsabilidade das Entidades que operacionalizam o Módulo de Atividade Física. A Equipa da ARSLVT, I.P., em 

articulação com as Entidades beneficiárias, fez o agendamento das Sessões. De modo a rentabilizar recursos, foi 

feita a agregação de duas turmas por cada sessão de literacia (máximo 30 utentes). Foi, ainda, feita a condensação 

dos temas das duas sessões de educação para a saúde previstas inicialmente numa única sessão. O número de 

utentes e turmas por cada Entidade está representado no Quadro abaixo: 
 

                     Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis – Entidades beneficiárias  

ENTIDADE 
Nº Total de utentes inscritos no Programa 

Lisboa +55 
Nº turmas do Programa 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 122 9 

Centro Cultural e Recreativo Crianças Cruzeiro e Rio Seco 165 14 

Ginásio Clube Português 60 5 

Limiar - Associação de Cooperação e Desenvolvimento  29 2 

Grupo Dramático Ramiro José 11 1 

5 Entidades 387 31 

   Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

Foram realizadas 15 Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis destinadas aos utentes do 

Programa, num total de 31 turmas abrangidas.  

Dos 387 utentes inscritos no Programa, participou nas Sessões um total de 198 utentes – taxa de participação 

de 51%. 

No Quadro abaixo, apresentam-se os resultados das Sessões, por ACES. 

    Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis – Resultados 

ACES 
Nº Total de 

inscritos 
Nº de 

turmas 
Nº de 

sessões  

Nº de formandos 
presentes que não 

são utentes do 
Programa Lisboa 

+55 

Nº de formandos 
presentes que são 

utentes do 
Programa Lisboa 

+ 55 

Participação dos 
utentes do 

Programa Lisboa 
+55 nas sessões 

(%) 

Lisboa Ocidental e Oeiras 165 14 4 11 74 45 

Lisboa Norte 160 12 7 6 77 48 

Lisboa Central 62 5 4 29 47 76 

Total 387 31 15 46 198 51 
                    Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

 

No Quadro infra, resumem-se as principais atividades e resultados relativos à participação da ARSLVT, I.P., no 

Programa Lisboa +55. 
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Resumo das principais atividades Principais resultados 

Organização das Sessões do Módulo de Literacia em 
Saúde e Estilos de Vida Saudáveis, da 
responsabilidade da ARSLVT, I.P. 

Constituição de uma Equipa responsável por: 
- Definição de conteúdos e metodologias para as Sessões de Literacia da responsabilidade da ARSLVT, I.P. 
- Organização dos materiais de apoio às Sessões de Literacia 
- Preparação da Ação de Formação de Formadores 
- Execução da Ação de Formação de Formadores 
Agendamento das Sessões do Módulo de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudável, em articulação com 
as Entidades beneficiárias e com os Formadores. 

Preparação e execução da Ação de Formação de 
Formadores  
 

-Revisão bibliográfica 
-Execução de Ação de Formação de Formadores, com 3 horas de duração, que decorreu em 11 de julho 
2019, na Sala de Formação da ARSLVT, I.P. 
 

OUTPUTS 
- Apresentação PowerPoint, para apoio aos Formadores, com as temáticas das Sessões de Literacia 
- Guião do formador, com a descrição da operacionalização das Sessões 
- Kit do formador, com os materiais necessários à dinamização das Sessões de Literacia em Saúde e Estilos 
de Vida Saudáveis 
 

RESULTADOS 
-5 formadores ministraram a Ação de Formação de Formadores 
-8 profissionais formados (5 formandos internos, dos ACES + 3 formandos externos, de Entidades Parceiras 
do Programa).  

Preparação e execução das Sessões de Literacia em 
Saúde e Estilos de Vida Saudáveis, da 
responsabilidade da ARSLVT, I.P. 

- Constituição da Equipa de Formadores para o Programa Lisboa +55: 10 profissionais (os 5 profissionais 
que ministraram a Ação de Formação de Formadores + os 5 formandos internos) 
- Condensação dos temas das 2 sessões de educação para a saúde numa sessão 
- Execução das Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis da responsabilidade da ARSLVT, 
I.P.. 
 

RESULTADOS 
- 15 Sessões dinamizadas 
- 198 utentes do Programa beneficiaram das Sessões (a que acrescem 46 utentes que não estavam inscritos 
no Programa) – taxa de participação dos utentes do Programa de 51% 
- 31 turmas abrangidas 
- 900 horas ministradas, no total das 15 Sessões (60 minutos por Sessão)  
- 5 Entidades beneficiárias das Sessões de Literacia em Saúde.   

Participação em iniciativas promovidas pelos 
Parceiros 

Participação na Ação de Formação de Formadores para as Sessões dos Módulos de Literacia em Saúde e 
Estilos de Vida Saudáveis, da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (PNPAF), “Sessões de Literacia 
em Saúde. Promoção da Atividade Física”, com duas horas de duração, que decorreu no dia 15 de março 
2019, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, Areeiro, em Lisboa. 

Participação em reuniões científicas com divulgação 
do Programa 

Comunicação, enquanto Entidade Parceira no Projeto Lisboa +55, no workshop internacional temático “A 
Saúde e os Municípios - Como se podem articular Autarquias, Cuidados de Saúde Primários e Comunidade” 
- Painel “Envelhecimento ativo (atividade física, alimentação saudável e literacia) – Projeto Lisboa +55”, 
que integrou a ARSLVT, I.P. (NEP), o Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, o 
Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde (PNPAF) e a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa. O workshop decorreu no dia 20 de Março 2019, no PT Meeting Center, integrado 
no “Portugal eHealth Summit 2019, 19-22 Março de 2019, Lisboa”. 

 

 

 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 Direção-Geral da Saúde (DGS). 

Na ARSLVT, I.P., foram aprovados, pela DGS, em 2018, três projetos-piloto que incluíam a criação de três 

consultas de prescrição de atividade física, em três ACES da Região: Estuário do Tejo, Lisboa Central e Oeste Sul. 

Nestes Projetos, 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.  

Em 2019, o ACES Estuário do Tejo tinha o projeto-piloto em curso e os restantes dois ACES estavam em fase 

de reorganização de equipas para implementação do projeto-piloto. 
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 ESTRATÉGIA REGIONAL PARA O ALINHAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)  

 

 

Em 2019, a ARSLVT, I.P., aderiu à ALIANÇA ODS PORTUGAL, uma iniciativa da Global Compact Network 

Portugal, a rede portuguesa do United Nations Global Compact (UNGC), que integra, entre outras, organizações do 

Estado Português. 

Com esta adesão, a ARSLVT, I.P., confirmou a sua concordância com os princípios da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e do UNGC e o compromisso de trabalhar para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Setembro de 2015, em cooperação 

com as partes interessadas, com as entidades do sistema das Nações Unidas em Portugal e com a comunidade 

internacional, de acordo com as opções estratégicas, possibilidades e prioridades operacionais. 

 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS - FOCO PRINCIPAL - ODS BASE número 3 - Saúde de Qualidade – Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

Dos 17 ODS, a ARSLVT, I.P., elegeu como princípio de ação, e tendo como base o ODS número 3 – “Assegurar 

uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades” em linha com a sua missão, desenvolver 

em complemento e com contribuição direta os ODS números 4, 10 e 17, os quais terão uma contribuição indireta 

para os restantes ODS.  

 

ODS número 4 - Educação de Qualidade ao longo de toda a vida 

O ODS 4 foi enquadrado pela ARSLVT, I.P., numa iniciativa intitulada: Programa de Conhecimento para o 

Desenvolvimento da Agenda 2030 (PCDA2030). O objetivo é promover o conhecimento estruturado e estimular a 

criação de espaços de reflexão próprios, envolvendo os stakeholders mais relevantes para dinamizar a evolução 
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futura das pessoas e das cidades da Região, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Esta iniciativa tem como principal finalidade estimular o debate sobre como os desafios - biomédicos, 

tecnológicos, digitais, sociais e de segurança - podem desencadear, no sector da saúde, a exigência de novas 

estratégias de adaptação por antecipação, assim como desafiar a gestão para modelos de desenvolvimento mais 

robustos e sustentáveis. 

O Programa de Conhecimento para o Desenvolvimento da Agenda 2030 (PCDA2030) – ODS 4 - foi 

desenvolvido num quadro de conhecimento de pessoas para pessoas, que pretende ser permanente e abrangente 

de forma a incentivar e estimular pensamento de grupo na procura por soluções para os problemas sempre 

emergentes nas nossas sociedades, nesta época de tantas circunstâncias e ameaças que desafiam novas formas de 

respostas imediatas e eficazes.  

Sumarizam-se as várias Sessões de Conhecimento e Reflexão desenvolvidas no quadro do PCDA2030, durante 

o ano de 2019:  

 1ª Sessão de Conhecimento e Reflexão – Dr. Manuel Teixeira, Ex-Secretário de Estado da Saúde, no XIX Governo 

Constitucional, e atual Administrador não Executivo do Banco Montepio. 

Para o Ex-Governante, o SNS defronta-se com três desafios, sobre os quais importa refletir e para os quais 

urge encontrar soluções. São eles: aposta na prevenção; dotações orçamentais realistas e mudanças 

organizacionais e existência de um Plano de Investimento. 

 2ª Sessão de Conhecimento e Reflexão – Prof. Pedro Madeira de Brito, Professor na Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, advogado Especialista em Direito do Trabalho, e autor de várias publicações no âmbito 

da contratação coletiva dos trabalhadores da Administração Pública. 

A Temática versou sobre as Relações Jurídico-Laborais e a Nova Lei de Bases da Saúde, explicitando as 

diferenças entre a dicotomia Profissionais de Saúde e Profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 3ª Sessão de Conhecimento e Reflexão - Luís Roberto, Engenheiro de formação e membro da Direção do GRACE 

– Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial.  

O evento decorreu na Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal.  

A temática foi enquadrada como uma nova linha de orientação estratégica da ARSLVT, I.P., em 2019, e o seu 

alinhamento com a estratégia de Região. 

O Eng.º Luís Roberto baseou a sua apresentação nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A 

necessidade dos diferentes países estarem sensibilizados para mudança e quais os ODS em que Portugal está na 

linha da frente foram alguns dos temas versados. 
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 4ª Sessão de Conhecimento e Reflexão – Prof. Doutor Adriano Moreira, Humanista e Pensador do país e do 

mundo. Membro da Delegação Portuguesa na ONU, Professor Catedrático da Universidade Técnica de Lisboa, 

Membro do Conselho de Estado.  

Adriano Moreira deixou uma profunda reflexão: 

– Que papel temos enquanto cidadãos europeus e do mundo? 

– A desigualdade entre estados-nação? 

– Estaremos a perder a nossa identidade enquanto indivíduos? 

– Caminhamos para uma (INI)dentidade dos povos? 

 5ª Sessão de Conhecimento e Reflexão – Almirante António Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas, desde 1 de março de 2018. 

A palavra-chave da conversa foi “Estratégia”. Segundo o Almirante António Silva Ribeiro, "a Estratégia deve 

sempre responder a duas perguntas básicas: Porquê? e Como? feito este exercício, o sucesso das pessoas, das 

organizações e dos países é mais facilmente atingido.” 

 6ª Sessão de Conhecimento e Reflexão – Doutor Emílio Rui Vilar, que atualmente exerce os cargos de Chairman 

da Caixa Geral de Depósitos, Administrador não Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Membro do 

Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, Presidente do Conselho de Fundadores da Fundação 

de Serralves e Diretor não Executivo da Fundação da Casa de Mateus. 

Emílio Rui Vilar propôs uma reflexão sobre o Bom Governo: Como é que um mau ou bom Governo pode ditar 

o fracasso ou o sucesso das pessoas, das instituições e dos países. 

Com este Programa – PCDA2030, a ARSLVT, I.P., pretende ter um papel ativo na dinamização da cultura e do 

espírito da Instituição, bem como, na partilha de experiências e boas práticas, com valor acrescentado na 

concretização da implementação de algumas medidas que melhorem as metas e os indicadores globais da Região, 

no âmbito da Agenda 2030. 

Este propósito, iniciado em 2019, foi bem acolhido pelos vários interessados. A ARSLVT, I.P., agradece o 

empenho, rigor e a dádiva descomprometida da partilha de conhecimento por todos os ilustres convidados para 

as Sessões de Conhecimento e Reflexão, em 2019. 

 

ODS número 10 – REDUZIR AS DESIGUALDADES 

Consciente de que a Investigação melhora o trabalho assistencial e que, por essa circunstância, desempenha 

um papel estratégico para a gestão de médio e longo prazo, antevendo cenários e resoluções num próximo futuro, 

a ARSLVT, I.P., no âmbito do ODS 10, desencadeou o lançamento de uma iniciativa de reflexão prospetiva sobre o 

futuro dos cuidados de saúde primários e das suas interações, com outras componentes do SNS, no horizonte 2030. 
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Neste contexto, iniciou-se, em 2019, a Investigação sobre as tecnologias inovadoras que promovam saúde 

e/ou sejam aliados na prevenção de doenças, para estudar de que forma podem ser potenciadoras de equidade e 

que permitam aos profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários uma maior abrangência de utilização 

junto da população que servem, com criação de valor para a promoção da saúde e prevenção da doença e os 

respetivos impactos na melhoria do trabalho assistencial. 

A apresentação do tema de Investigação teve lugar no Palácio Nacional da Ajuda, realizando-se, para o efeito, 

a Primeira Conferência da ARSLVT, I.P., com o título - “Desafios da ARSLVT para as Próximas Décadas”. Esta 

Conferência decorre de um conjunto de iniciativas que a ARSLVT, I.P., tem vindo a promover junto dos seus 

colaboradores no âmbito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, 

em que se insere o Programa de Conhecimento para o Desenvolvimento da Agenda 2030 (PCDA2030). 

A ARSLVT, I.P., marcou, ainda, o início desta Investigação, com o lançamento, na Conferência, do 1º Caderno 

da ARSLVT, I.P. – Evidências I, uma parceria com a SPMS e o Ministério da Saúde, sinalizando, uma vez mais, os 40 

anos do SNS.  

O 1º Caderno da ARSLVT, I.P. – Evidências I teve como primeira edição o tema: “A Inovação Tecnológica na 

Saúde: AS INDÚSTRIAS QUE A LIDERAM E OS SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE - QUE FUTUROS?” 

A edição revela os temas cruciais para o futuro no Sector da Saúde e o seu alinhamento com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável preconizados pela Agenda 2030. 

 

ODS número 17 – PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Relativamente ao ODS 17, a ARSLVT, I.P., tem promovido, e continuará a promover, Parcerias com várias 

entidades, para atingir os ODS que tem vindo a desenvolver no sentido de contribuir quer para o objetivo base -  

ODS 3, foco de qualquer sistema de saúde - , quer para o desenvolvimento dos objetivos complementares e com 

contribuição direta - os ODS 4 e 10, os quais terão uma contribuição indireta para os restantes ODS.  

Tratando-se de uma agenda universal, assente em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 

metas a implementar por todos os países da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030 pressupõe a 

integração dos ODS nas políticas, processos e ações desenvolvidas nos planos nacionais e áreas regionais do 

mundo. Assim, a ARSLVT, I.P., incorpora este desafio do próximo Século. 
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Fonte: Relatório Voluntário Nacional – Portugal, 2017 

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 incluem uma ficha de objetivos operacionais e indicadores, e ações necessárias 

para realização das suas atribuições e competências.  

Em 2019, 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 de saúde 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;  

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

execução programada das atividades planeadas; 

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

Ministério da Saúde. 
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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, o Departamento de Planeamento e Contratualização, o 

Departamento de Saúde Pública, o Departamento de Recursos Humanos, o Gabinete de Sistemas de Informação 

e Tecnologias, a Equipa Coordenadora Regional de Cuidados Continuados Integrados, a Equipa de Apoio à 

Reforma dos CSP), de modo a facilitar a execução das atividades e projetos, contribuiram para a concretização 

global dos objetivos da ARSLVT, I.P., para 2019. 

Apresentam-se, de seguida, as atividades realizadas pelas Unidades/Serviços e Departamentos da 

ARSLVT, I.P. 

 

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; 
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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. 

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 realizadas em sede de Plano de Atividades, o Departamento de Saúde Pública desenvolveu 

ainda outras atividades cujos resultados se encontram na ficha de atividades, em anexo. 

 

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 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. 

Durante o ano de 2019, o DPC desenvolveu as seguintes atividades: 

Designação do indicador Meta  Resultado final 

Percentagem de primeiras consultas médicas (CTH) no total de primeiras consultas médicas 32,0% Cumprido 

Percentagem de utentes em LIC dentro do TMRG 65,0% Cumprido 

Percentagem de utentes em LIC com TE superior a 12 meses 9,0% Cumprido 

Proporção de projetos de articulação entre os HH e os CSP que estão implementados 1,0% Cumprido 

Taxa média de especialidades hospitalares com protocolos clínicos de referenciação 
implementados (tabela da OM) 

10% Cumprido 
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Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV 61,5% Cumprido 

Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV 52,8% Cumprido 

Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos 78% Cumprido 

Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio de cancro do colon e reto 
efetuado 

47% Cumprido 

Percentagem de processos concluídos de revisão ou atualização das entidades com convenção 
no âmbito do SNS 

90% Cumprido 

Percentagem de processos de revisão ou atualização das entidades com convenção no âmbito 
do SNS, com cumprimento do prazo de envio à ACSS   

95% Cumprido 

Taxa de processos respondidos no prazo de 3 meses, no âmbito dos Regulamentos 
Comunitários, referentes aos pedidos de informação sobre tabelas de reembolso apresentados 
por entidades da União Europeia (UE), nos formulários E126 ou S/067 

90% Cumprido 

Taxa de pedidos para análise referentes a cuidados de saúde programados na UE apresentados 
pelos utentes e reencaminhamento à DGS, com vista à emissão pela mesma do formulário S2 ou 
E112 

2 dias Cumprido 

Número de dias para apresentação do relatório de Acerto de Contas dos Acordos de 
Cooperação em vigor 

60 dias Cumprido 

Taxa de execução dos Protocolos celebrados entre os Hospitais e os ACES para internalização 
de MCDT 

30% Cumprido 

Taxa de internalização dos MCDT prescritos pelas unidades funcionais dos ACES para os quais 
existam Protocolo com os Hospitais 

 Cumprido 

Percentagem de processos SIGIC validados para efeitos de faturação no prazo estabelecido 80% Cumprido 

 

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: 

 

 

Área de 
Atividade 

Resumo das principais 
atividades 

Principais resultados 
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Recrutamento 
Procedimentos Concursais 
(CSP e CSH) 

Recrutados 207 Médicos para CSP e 223 médicos para CSH; Recrutamentos/Regularizações PREVPAP: 
513 profissionais; Habilitação ao Grau de Consultor - Concluída avaliação de candidatos do ano de 2015; 
Início da Avaliação de candidatos do ano de 2017; Início de apreciação de candidaturas do ano de 2019. 
Abertura e desenvolvimento de procedimento concursal para categoria de Assistente Graduado Sénior 
(CSP e CSH) 

Recrutamento 
Contratações na Área 
Hospitalar/Médicos 
Aposentados 

Contratos Individuais de Trabalho (CIT), Prestações de Serviço e CIT (ao abrigo do Despacho 2893-
A/2019, de 18 de março) - Analisados 1 694 processos que resultaram no recrutamento de 4 093 
profissionais; Contratação de Médicos Aposentados (Renovação e Novos Contratos) - Analisados 122 
processos dos CSP e dos CSH; Pedidos de exercício de funções Aposentados após 70 anos de idade - 21 
Pedidos dos CSP e CSH 

Recrutamento 
Mobilidades/ Cedência de 
Interesse Público 

Serviços Centrais e ACES - Analisados 1.021 processos; Centros Hospitalares e Hospitais da Região LVT - 
Analisados 413 processos 

Internato Médico Internato Médico 

Formação Geral 2019 - Celebração dos contratos dos médicos internos colocados em estabelecimentos 
de saúde da área de influência da ARSLVT, I.P. - 813 contratos; Formação Especializada 2019 (IM 2018-
FE) - Desenvolvimento do processo de colocação de 646 médicos em formação Especializada nos CH/H e 
ACES da região de saúde de LVT: 167 MGF, 7 de Saúde Pública e 472 Das áreas hospitalares 
Formação Geral de 2020 – Identificação de necessidades e acompanhamento da colocação de 625 
médicos. Formação Especializada 2020 (IM 2019-FE) – Acompanhamento do processo de Escolha da 
Especialidade Médica, decorreu entre 21/10 e 04/11 e foram feitas cerca de 700 escolhas na ARSLVT, 
I.P.. Colocados 674 médicos em formação Especializada nos CH/H e ACES da região de saúde de LVT, 
sendo 166 de MGF, 10 de Saúde Pública e 498 nas áreas Hospitalares. 

Administração de 
Pessoas e 
Vencimentos 

Administração de Pessoas e 
Vencimentos 

Administração e processamento de vencimentos de cerca de 8 933 profissionais (c.f. BS de 2019) 

Valorização 
Profissional 

SIADAP e Descongelamento 
Carreiras 

Carreira especial de Enfermagem: Ciclo Avaliativo 2017/2018 - 8 processos concluídos, 6 em curso, 2 
ACES não aplicaram SIADAP; Ciclo Avaliativo 2019/2020 - Processo implementado em todos os ACES e 
Serviços Centrais da ARSLVT, I.P.. 
Carreira Especial Médica: Constituição da Comissão Paritária; Constituídas 19 Equipas de Avaliação: 
16 Equipas Saúde Pública/CDP, 1 Equipa DICAD, 2 Equipas de avaliação dos membros da equipa 
avaliadores SP e DICAD - 126 médicos (92 SP e 34 DICAD); Realização de eleições para designação dos 
representantes dos trabalhadores médicos na Comissão Paritária e Equipas de Avaliação, através de voto 
por correspondência; Aplicação Decreto-Lei n.º 191/2015 de 10 de setembro – Avaliação por 
ponderação curricular nos anos de 2011, 2012 e biénio 2013/2014. Criação de endereço de correio 
eletrónico como contacto privilegiado entre o DRH e os intervenientes no processo avaliativo; Realização 
de reuniões com os interlocutores da Saúde Pública e DICAD; Elaboração e divulgação de toda a 
documentação inerente ao processo avaliativo e respetivo apoio ao desenvolvimento das atividades; 
Atualização da informação referente à avaliação do desempenho dos trabalhadores médicos na Intranet 
da ARSLVT, I.P. (Documentos de apoio, legislação,…) 
Regime Geral: Reunião com todos os ACES para a explicação das Diretrizes do CCA e restante processo 
referente ao biénio 2017-2018; 
Mapa de Monotorização de Competências; Criação de Bolsa de Objetivos; Mapa de Gestão e Controlo das 
Fichas de Avaliação. 
Descongelamento de Carreiras - Notificados 84% dos profissionais. Para os restantes, aguardamos 
orientações finais da DGAEP/ACSS. 

Valorização 
Profissional 

Formação e 
Desenvolvimento 
Profissional 

Pedidos de licença para formação (em Portugal e no Estrangeiro) - Tratados 5 204 pedidos; Pedidos de 
Equiparação a Bolseiro - 105 processos; Pedidos de Estatuto de Trabalhador-Estudante - 17 pedidos 
Mobilidade Intercarreira e Intercategoria - 86 Processos 

Apoio Jurídico 
Apoio Jurídico (Direito do 
Trabalho em Funções 
Públicas) 

Articulação com a Tutela, DGAEP, ACSS, I.P., Ordens Profissionais e outras Entidades (Ex. CITE, IGAS, 
Provedoria de Justiça); Pré-contencioso Laboral; Apreciação de Reclamações e Recursos Hierárquicos; 
Articulação com o Gabinete Jurídico em matérias de contencioso de Recursos Humanos; Elaboração de 
propostas de Circulares, Deliberações e Despachos no âmbito do DRH (Ajudas de Custo, Acumulação de 
Funções, Férias); Elaboração e contributos para propostas legislativas e normativas; Apoio jurídico aos 
ACES nas matérias de RH (Ex: Processo de Atribuição do Suplemento de Enfermeiro Especialista, 
Transição da Carreira Especial de Enfermagem, SIADAP, Pré-Reforma, Processo de Descongelamento das 
Carreiras, Mobilidades); Apoio Jurídico no âmbito das relações laborais da área hospitalar; Pareceres 
Jurídicos no âmbito dos procedimentos concursais (PREVPAP, Perfil Específico na Carreira Médica 
Hospitalar, Grau de Consultor, AGS, Enfermeiros); Negociação e Diálogo social com as Associações 
Sindicais.  

  
Inovação (Novas 
Ferramentas Gestão RH) 

Desenvolvidas várias ferramentas que potencializaram a celeridade na comunicação entre a ARSLVT, 
I.P., e os profissionais. 

  Acidentes em Serviço 
Análise, informação e acompanhamento de vários processos relativos a Acidentes de Trabalho (32) ou 
Doença Profissional (4) dos serviços centrais da ARS e apoio aos ACES. Realização de várias sessões de 
formação com os 15 ACES e com a DICAD. 

  
Outros Processos de 
GestãoRH 

Licenças Sem Remuneração e Regresso de licenças de longa duração - 50 processos; Redução do tempo 
de trabalho (JC, meia jornada, Tempo parciais, HTRF, HTPRF) - 40 processos; Subsídio familiar a crianças 
e jovens /Bonificação por deficiência - ACES - 492 processos. 

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
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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. 

Durante o ano de 2019, desenvolveu as seguintes atividades: 

Designação do Indicador  Meta  Resultado final 

Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no 
parque imobiliário da ARSLVT, I.P.. 

Realização de obras identificadas como 
prioritárias/urgentes no Plano aprovado. 

82% 

Elaboração e manutenção do mapeamento atualizado dos 
investimentos públicos para os Cuidados de Saúde 
Primários 2017-2019, em articulação com o NEP. 

Mapeamento dos investimentos públicos para os 
Cuidados de Saúde Primários elaborado e mantido 
atualizado mensalmente. 

100% 

Resposta, após análise, de pedidos de autorização prévia, a 
submeter à Tutela ao abrigo do Despacho nº 10220/2014, 
de 8 de agosto. 

Resposta a todos os pedidos em prazos inferiores a: 
 - 5 dias úteis, para processos simples; 
 - 10 dias úteis, para grandes projetos. 

35% 

Melhoria da gestão de execução do contrato de manutenção 
preventiva nas seguintes áreas: Termodinâmica; 
Electromedicina; Exploração e apoio técnico às Instalações 
Elétricas. 

Execução superior a 70 % do planeamento de 
intervenções de manutenção mensal proposto. 

65% 

Assegurar o cumprimento dos prazos de execução das obras 
realizadas pelo DIE. 

Cumprimentos dos prazos de execução adjudicados. 95% 

Cumprimentos dos prazos para o envio da informação 
trimestral à ACSS, no âmbito do programa de eficiência 
energética - PEBC&Eco.Ap. 

Envio da informação nos prazos definidos pela ACSS. 100% 

Redução do período da conferência de faturas. Prazo inferior a 5 dias úteis. 95% 

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). 

Prazo inferior a 15 dias úteis. 100% 

 

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, I.P., 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 financiadas3.  

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 

                                                                 

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 Despacho n.º 2976/2014, de 21 de fevereiro 
3 Portaria n.º 27/2013, de 24 de Janeiro 
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lícitas ou ilícitas, de acordo com as orientações da equipa de coordenação regional. Muitas das equipas das UIL 

desenvolvem 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 2019  

No que diz respeito ao grau de cumprimento dos cinco objetivos operacionais, pode afirmar-se que estes foram 

globalmente cumpridos. Para esta apreciação, considerou-se quer os indicadores constantes no Plano de Atividades, 

quer outros indicadores da atividade e trabalho realizado a partir dos quais se pode avaliar, de forma mais completa, 

a atividade realizada pelas equipas.  

Considerando os indicadores estabelecidos em Plano (N=29/100%), verifica-se que as estruturas de 

Tratamento e as Equipas de intervenção nas áreas da Reinserção, Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de 

Danos cumpriram 24 indicadores (ou seja, 82% das metas definidas), dos quais 3 indicadores foram superados 

(10% das metas definidas) e 2 indicadores (7% 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, I.P., 

denominado “% de ACES que desenvolveram pelo menos uma atividade estruturada de prevenção do tabagismo de 

âmbito populacional”, dado que, no âmbito da sua atividade, realiza consultas de cessação tabágica e 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. 

Destacam-se, de seguida, as seguintes atividades, de acordo com cada Área de Intervenção: 

Tratamento 

No ano de 2019, a DICAD, através das suas Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento (ETET), 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), que através do seu atendimento em ambulatório, realizam consulta e acompanhamento médico, 

psicoterapia individual, tratamento com agonistas opiáceos, avaliação diagnóstica, terapia familiar, grupos 

terapêuticos, treino de aptidões sociais, programas de inserção laboral, assegurando a resposta especializada no 

tratamento e reinserção dos utentes com CAD. AS ETET são equipas multidisciplinares, constituídas por médicos, 
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psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, técnicos administrativos (com formação psicossocial), entre 

outros. 

A DICAD possui, ainda, três Unidades de Internamento (Unidade de Desabituação – Centro das Taipas; Unidade 

de Alcoologia de Lisboa e Comunidade Terapêutica do Restelo), através das quais disponibiliza respostas de 

desabituação de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, de desintoxicação alcoólica e uma Comunidade Terapêutica 

de internamento residencial mais prolongado, com a duração de 12 meses. 

Assim, foi garantida a resposta às necessidades e vulnerabilidades específicas desta população, cada vez mais 

envelhecida e, por força disso, apresentando um maior número e mais graves comorbilidades físicas e mentais, 

tendo em vista ganhos ao nível da saúde individual e da saúde pública, nomeadamente, reduzindo riscos das infeções 

sexualmente transmissíveis, das doenças infeto-contagiosas, bem como de outras comorbilidades físicas e psíquicas. 

Também ao nível do apoio psicossocial, desenvolveram-se atividades de reinserção social dos utentes, promovendo 

a reorganização da sua vida pessoal e social, no sentido da sua inserção social e da diminuição dos fatores de risco 

de exclusão social e, por vezes, de cometimento de delitos de criminalidade associada a esta problemática.  

Relativamente à atividade desenvolvida pelas ETET, no ano de 2019 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, 15 064; número de novas admissões, 3 787; taxa de utentes atendidos em 

primeira consulta, em menos de 15 dias, 71%; taxa de adesão (novos utentes com, pelo menos, 3 consultas), 62%; 

taxa de retenção nas consultas (utentes ativos com, pelo menos, 5 consultas),  65%. 

Assim, considerando as metas estabelecidas, e a consecução das atividades previstas, a avaliação é positiva, não 

obstante alguns constrangimentos ao nível dos Recursos Humanos nas Unidades de Intervenção Local, 

nomeadamente, no grupo profissional dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes operacionais, que explicam, 

em parte, as dificuldades de atingir totalmente alguns dos objetivos definidos, sobretudo ao nível das Unidades de 

Internamento.  

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 relativamente aos Problemas Ligados ao Álcool (PLA), quer no que respeita aos 

consumos de SPA’s ilícitas. 

Como foi já referido, neste ano de 2019, as Unidades de Internamento (UI) confrontaram-se com 

constrangimentos, sobretudo ao nível dos seus recursos humanos – enfermeiros e assistentes operacionais – que 

obrigaram à redução do número de camas disponíveis para internamento. Esta situação continua a ser 

acompanhada pelo Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., em permanente articulação com a Coordenação da DICAD, 

tentando colmatar as necessidades de recrutamento destes profissionais, tendo em vista aumentar a capacidade de 
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resposta destas UI. É de referir que o funcionamento destas unidades especializadas, e a prestação de cuidados aos 

utentes, tem contado, permanentemente, com o profissionalismo e empenhamento das equipas técnicas.  

As taxas de ocupação das UIL foram as seguintes: a Unidade de Alcoologia de Lisboa, para intervenção nos PLA, 

com uma taxa de ocupação 85,3%; a Unidade de Desabituação das Taipas, com uma taxa de ocupação de 90,95%; 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 76%. 

Outro indicador significativo na área do Tratamento é o número de utentes ativos em Programas 

farmacológicos: com cloridrato de metadona, 6.465 utentes, e em buprenorfina, 797 utentes. 

Foi mantido, também em 2019, o trabalho em rede com outras entidades públicas e privadas, nas áreas do 

Tratamento e da RRMD, visando continuar a reforçar a capacidade de resposta às patologias associadas aos CAD, e 

respondendo, de uma forma integrada e mais abrangente, aos cuidados de saúde a prestar à população 

toxicodependente, com cada vez mais vulnerabilidades múltiplas, aos níveis da saúde física e psiquiátrica e 

psicossociais. 

Neste sentido, 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 2019, a 

assinatura de mais 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.   

 Às articulações com outras Unidades de Saúde, nomeadamente, Hospitais, Maternidades, Centros de Saúde, 

Hospitais Psiquiátricos, Centro de Diagnóstico Pneumológico, Serviços Clínicos 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); 

 Relativamente ao internamento de utentes em Comunidades Terapêuticas convencionadas, através da Emissão 

e Reemissão de Termos de Responsabilidade, no quadro do Despacho 16938/2013, no ano de 2019 foram 

autorizados 1251 internamentos. 
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 Foi dada continuidade à formação contínua dos profissionais de saúde da área do tratamento, reforçando e 

atualizando conhecimentos técnico-científicos, através do aprofundar da reflexão sobre a prática clínica, por forma 

a garantir a qualidade da intervenção clínica. Neste âmbito, foram desenvolvidas, ao longo do ano de 2019, diversas 

atividades formativas, designadamente: 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, I.P.. 

 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 específicas neste domínio. 

 Deu-se seguimento à implementação da Rede de Referenciação/Articulação (RRA), no âmbito dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), mantendo a dinâmica de articulação entre o CRI do Ribatejo da 

DICAD e o ACES da Lezíria, no sentido de reforçar os processos de referenciação entre estes serviços de saúde, tendo 

em vista melhorar a capacidade de resposta a uma população que apresenta necessidades de saúde de múltipla 

natureza.   

Um dos aspetos a desenvolver é o da interoperabilidade entre os sistemas informáticos dos ACES e o Sistema 

de Informação Multidisciplinar (SIM), utilizado nas ETET da DICAD. 

Em síntese, pode afirmar-se que foi possível assegurar a prestação de cuidados aos utentes, mantendo os níveis 

de qualidade da resposta. No entanto, é essencial reforçar, em 2020, os recursos humanos, designadamente nos 

grupos profissionais dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes operacionais. Também no ano de 2019, foram 

colmatadas algumas das dificuldades ao nível das Instalações e Equipamentos (melhorarias/reparações/novas 

instalações; e no parque informático, que se estenderão por 2020), tendo por objetivo consolidar a sustentabilidade 

das respostas em saúde no domínio dos CAD, melhorando as condições do atendimento dos utentes e as condições 

de trabalho dos profissionais. A DICAD contou, para a consecução dos seus objetivos, com o profissionalismo dos 

técnicos das UIL, com o empenhamento da sua equipa de coordenação, com o apoio direto do Conselho Diretivo e 

com a colaboração com os vários Departamentos da ARSLVT, I.P.. 

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 objetivo de interromper 

os ciclos de pobreza e fomentar a inclusão social. Assim sendo, apenas uma visão social integrada e concertada 
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facilitará sinergias promotoras quer do aumento das capacidades dos cidadãos e das entidades parceiras, quer do 

fortalecimento dos processos de inclusão. 

O caminho para a paragem do consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, com vista à integração noutro 

contexto social, é longo e difícil, cada cidadão tem uma história de vida única e um modo próprio de se situar face ao 

passado, ao presente e ao futuro. Tem que se respeitar os timings dos cidadãos, promovendo uma cidadania ativa, 

fazendo a mediação com a comunidade junto dos sistemas sociais (família, emprego, educação, etc.), para que as 

mudanças que se operam ao nível do cidadão tenham a sequência e o enquadramento potenciador das aquisições 

conseguidas. O objetivo prende-se com a criação de condições nos sistemas sociais que permitam a eficácia e a 

sustentabilidade das intervenções realizadas ao nível individual, na reorganização das rotinas e dos quadros de 

referência da pessoa (representações sobre o próprio, a família e a sociedade) na aquisição e/ou reaquisição de 

competências pessoais, sociais, profissionais e de cidadania. 

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, articulação com a Rede Emprega no 

concelho de Lisboa, prospeção de entidades empregadoras, 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 2019, foram alvo de intervenção social 4184 utentes, o que representa 30% dos utentes 

ativos nas Unidades de Intervenção Local (UIL). Relativamente aos novos utentes, 1458 foram âmbito de avaliação 

social, ou seja, 39% dos utentes novos iniciaram acompanhamento social nas UIL. 

Relativamente à caraterização sociodemográfica, podemos referir que: 

 A maioria dos utentes é do género masculino (79,2%), sendo 20,7% do género feminino; 

 A média de idade é de 46,2 anos, sendo que 63,6% dos utentes tem idades compreendidas entre os 35 e os 54 

anos, seguindo-se o grupo etário dos 55 aos 64 anos (18,8%) e 3,9% com idade igual ou superior a 65 anos. 4,4% 

dos utentes tem 24 anos ou menos anos; 

 90,6% tem nacionalidade portuguesa e 19,4% nacionalidade estrangeira; 

 46,2% é solteiro, seguindo-se os utentes na situação de casado/junto (27,1%) e de divorciado/separado 

(19,5%); 

 A maioria reside com familiares (35,4%), 20,1% vive sozinho e 11,7% só com o companheiro;  

 45,7% tem habilitações literárias inferiores ao 3º ciclo, 24,3% tem o 3º ciclo e 22,6% tem habilitações superiores 

ao 3º ciclo; 

 Relativamente à situação profissional, 45,3% dos utentes estão desempregados e 33,7% estão empregados; 

Relativamente à tipologia de inscrição, para ambos os géneros, o consumo de substâncias psicoativas ilícitas 

representa 54%, logo seguido dos problemas ligados álcool com 42%. 
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Destacamos, ainda, que foram atendidas 309 pessoas em situação de sem-abrigo, 10,3% do género feminino e 

89,6% do género masculino. Este grupo alvo, em termos de intervenção social, envolve uma maior articulação e 

mobilização das diferentes entidades da rede de recursos sociais, incluindo a participação nos vários Núcleos de 

Planeamento da Intervenção para a Situação de Pessoa em Situação de Sem-Abrigo (NPISA). Ainda durante o ano de 

2019, na Região de Lisboa e Vale do Tejo foram assinados 2 novos protocolos (ETET de Santarém e ETET do 

Barreiro) e um protocolo foi atualizado (ETET de Setúbal), no âmbito dos NPISA, conforme a Resolução do Conselho 

de Ministros nº 107/2017, que aprova a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-

Abrigo 2017-2023. 

É no concelho de Lisboa que se verifica uma maior percentagem de pessoas que se encontram nesta situação: 

52,1% para o género masculino e 4,8 para o género feminino (UAL, ETET de Xabregas e UD Taipas). Fora do 

Concelho de Lisboa, surge o concelho de Oeiras, com maior percentagem para o género feminino, e o concelho do 

Barreiro, para o género masculino.  

Tendo em conta esta realidade, procedeu-se a uma análise retrospetiva do universo de 82 pessoas em situação 

de sem-abrigo, abuso ou dependência de substâncias psicoativas acompanhadas pelo Serviço Social na Unidade de 

Alcoologia de Lisboa (DICAD ARSLVT, I.P.), durante o ano de 2017. Esta análise incluiu uma metodologia de follow-

up que permitiu perceber a evolução das pessoas em situação de sem-abrigo. Os resultados permitiram concluir, 

resumidamente que entre o primeiro atendimento em serviço social e o follow up: 5% dos utentes faleceram; 39% 

não se conseguiu estabelecer contacto no follow up; 4% tiveram uma deterioração de situação inicial de sem-abrigo; 

17% mantiveram as condições de situação de sem-abrigo; 23% melhoraram a situação social, mas continuam em 

risco de ficar em situação de sem-abrigo; 12% deixaram de estar na situação de sem-abrigo. Esta análise permitiu 

concluir a importância de uma melhor reorganização dos serviços formais que dão suporte a esta população, bem 

como identificar estratégias que de facto promovam inclusão social. Estes dados foram apresentados num poster no 

Congresso Lisbon Addictions 2019. 

A atividade técnica na área da reinserção engloba, dentro das Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento 

e Reinserção, ainda o registo dos eventos assistenciais e não assistenciais: 

 Os eventos assistenciais implicam uma intervenção de diagnóstico, acompanhamento e mediação social face a 

um utente específico. Realizaram-se 19781 eventos, destacando-se a “Consulta Social” (7898), “Ato Social Não 

Presencial” (4092), “Os Grupos”, com 2207 presenças (Grupo de Acolhimento Terapêutico, Grupo de Prevenção da 

Recaída, Grupo de Familiares, Grupo de Grávidas), “Acolhimentos “(1341), entre outros.  

 Os eventos não assistenciais representam todas as atividades em que não há envolvimento direto do utente. 

Neste âmbito, foram efetuados 7823 eventos, destacando-se a organização de processos clínicos informatização 

(1742), a articulação institucional (1039) e o acompanhamento processual telefónico (995).  

O diagnóstico social pressupõe o conhecimento da realidade do utente, a identificação das suas necessidades, 

dos seus recursos individuais, familiares e sociais, bem como das suas potencialidades. A intervenção social coloca 

o cidadão no centro da ação e como ator no seu processo, baseando toda a abordagem social na especificidade e 

multiplicidade das suas necessidades/potencialidades.  
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Toda esta dinâmica de avaliação diagnóstica e delineamento de um plano individual de inserção envolve 

sempre o cidadão, é uma co-construção na qual se pretende que o mesmo se reveja e se sinta ator no seu processo. 

Isto tem por base o estabelecimento de uma relação de proximidade, de confiança, construída com o cidadão.  Esta 

relação permitirá fazer um desenho conjunto do percurso de inserção, com definição de objetivos, estratégias a 

adotar, responsabilidades e etapas, ações prioritárias, a médio e longo prazo, que corresponda às necessidades 

pessoais, sociais e potencialidades diagnosticadas em cada momento. Esta intervenção é feita numa lógica de 

resposta integrada, quer com as equipas onde se trabalha, quer com comunidade (rede de parceiros), tentando 

sempre rentabilizar os recursos e evitando, desta forma, a duplicação de recursos. 

Assim, para dar respostas aos diagnósticos elaborados, pode-se, entre outros, recorrer aos instrumentos de 

registo criados para o efeito no âmbito do Sistema Informático Multidisciplinar (SIM). Assim, foram elaboradas 1937 

fichas complementares onde se identificam os diferentes tipos de indicadores sociais e, desta forma, contribuir para 

um diagnóstico mais preciso e informatizável, podendo ser utilizado por todos os técnicos de reinserção. Foram, 

ainda, elaboradas 1158 fichas de acompanhamento e avaliação social. Estas têm como finalidade sistematizar a 

intervenção social que é realizada em conjunto com o utente, através da monitorização e avaliação das necessidades 

diagnosticadas por áreas de intervenção, as estruturas de encaminhamento contactadas para a resolução das 

necessidades identificadas, bem como avaliar a situação do utente face à necessidade ou não de contratualizar um 

Plano Individual de Inserção.  

Durante o ano de 2019, foram identificadas 2.265 necessidades junto de 1.132 utentes diferentes, com uma 

média de 2 necessidades por utente. Podemos referir que as necessidades identificadas representam 18,2%, para o 

género feminino, e 81,7%, para o masculino. As áreas de intervenção com maior destaque são: na Saúde (31,4%), as 

necessidades prendem-se com integração em UD e CT, bem como com consultas de especialidade; a da Proteção 

Social (22,6%), apoio económico internamento para UD e CT, apoios económicos (subsistência); na área do Emprego 

(8,7%), pedido de integração profissional; na Cidadania/Justiça (8,6%), onde se destaca necessidades de 

regularização da documentação pessoal e de pedidos de reforma/pensão. 

Relativamente às necessidades identificadas (2265 necessidades) e à sua avaliação, da recolha de dados do SIM, 

podemos concluir que 569 foram resolvidas institucionalmente, 142 não resolvidas por motivos relacionados com 

o utente, 26 não resolvidas por ausência de respostas institucionais, 79 resolvidas pelo utente e em 1441 ainda estão 

em avaliação. 

Na Região, foram elaborados 444 Planos Individuais de Inserção (PII) que tiveram/têm períodos temporais de 

3 meses (3), 6 meses (205) e 12 meses (152).   

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 
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conhecendo o território onde se está a intervir. Podem-se destacar estruturas, como o Instituto de Solidariedade e 

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 sócio-económico 

de forma articulada e integrada, foram elaboradas 292 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, participação quer como formandos, quer 

como formadores, organização, acompanhamento e 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 2019, 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, com objetivo de aprofundar o Modelo de 

Intervenção em Reinserção no âmbito dos CAD. No âmbito do mesmo, está a desenvolver-se um estudo de 

investigação qualitativa que pretende avaliar a aplicação do Modelo de Intervenção. Foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas aos cidadãos, aos técnicos de reinserção das ETET, aos familiares e ou/pessoas significativas, 

bem como inquéritos a parceiros intervenientes no acompanhamento destes cidadãos e suas famílias. Na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, participaram, neste estudo, na recolha de dados, a ETET do Barreiro, a ETET de Santarém, a 

UD Taipas, a UAL e a CT do Restelo.  

Em síntese, para o ano de 2020, o desafio será o reforço dos objetivos alcançados, no sentido de melhorar o 

desempenho das atividades na área da reinserção, bem como a sua monitorização, promovendo um trabalho de 

maior proximidade entre todos os intervenientes, bem como criar grupos de trabalho na área da pessoa em situação 

de sem-abrigo e na área da saúde mental. 

 

 

Prevenção 
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A intervenção preventiva no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências continua a pautar-se por 

princípios baseados na evidência científica, preconizando intervenções multicomponentes, estruturadas e de 

continuidade. 

A capacitação das Equipas Técnicas de Prevenção e as atividades preventivas na comunidade representaram o 

principal das atividades da área da prevenção. À semelhança do que acontece com a promoção de projetos inter 

institucionais e, sempre que possível, as atividades preventivas são realizadas em colaboração com as áreas da 

Educação para a Saúde e as Equipas de Saúde Escolar dos ACES. Foram também assumidas como uma das 

prioridades pela Coordenação da Área da Prevenção: a formação dos técnicos no âmbito da informatização do 

registo das atividades, a avaliação dos projetos e a sua divulgação. Desta forma, em 2019, destacam-se as seguintes 

atividades: 

● Avaliação de 3 projetos de intervenção, dois de componente informativa e um de desenvolvimento de 

competências de vida, implicando informatização e análise de dados no programa estatístico SPSS. Apresentação 

dos resultados dessas avaliações em formato poster no Congresso Lisbon Addictions, no qual houve, ainda, a 

apresentação de uma comunicação sobre a área da Prevenção Indicada.  

● Elaboração de uma avaliação diagnóstica da cidade de Lisboa, no âmbito do grupo dos comportamentos aditivos 

da rede social de Lisboa, com preparação de um documento estratégico para a intervenção preventiva na cidade de 

Lisboa, o qual aguarda o parecer dos responsáveis da CML. 

● 8 Sessões formativas, envolvendo 16 técnicos, organizadas pela Equipa de Coordenação no âmbito da 

capacitação para a informatização do registo das atividades de prevenção - “Prevensis – base de dados da 

Prevenção”. 

● Na Região, houve intervenção junto e/ou em articulação com um total de 220 instituições diferentes, de 

diferentes contextos, maioritariamente do contexto escolar. Houve 41 entidades envolvidas, ou seja, com as quais 

se trabalhou em articulação e/ou em coexecução das intervenções, e 179 entidades que foram alvo de intervenções.  

No ano de 2019, houve 103 projetos de intervenção, que envolveram 179 entidades-alvo, das quais 60% foram 

alvo de intervenções multicomponentes, estruturadas e de continuidade. 

Componente da área reguladora (nível ambiental): nesta componente desenvolveram-se duas linhas de trabalho: 

 Projetos em meio laboral – intervenção integrada entre a área da prevenção, área do tratamento e a área da 

reinserção. Objetivo: regulamentar a forma de atuação das entidades empregadoras face aos CAD, capacitar chefias 

e trabalhadores para lidar com a problemática e definir o circuito de referenciação de trabalhadores com consumo 

de substâncias psicoativas para as equipas de tratamento da DICAD. 

Em 2019, houve intervenção junto de 19 entidades. No total, foram realizadas 14 sessões de formação, envolvendo 

277 formandos. As entidades alvo foram a Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal de Coruche, Câmara 

Municipal do Sardoal e Associação Empresarial de Sintra, que envolveu 17 empresas. Uma das entidades está 

integrada no projeto Eurídice, em parceria com o SICAD e a CGTP Intersindical, e as restantes intervenções foram 

desenvolvidas em articulação com o SICAD.  



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 
 

 
 

ARSLVT - 2020  Página 79 
 

 Projetos no âmbito da Venda Responsável de Álcool e Tabaco junto dos comerciantes/vendedores de bebidas 

alcoólicas e/ou tabaco. Em 2019, decorreram 4 projetos neste âmbito: 

○ 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 2019, foram 

realizadas ações de sensibilização para 68 estabelecimentos. Foi realizada uma ação de formação 

“Venda Responsável de Álcool e Tabaco – Apoio a Comerciantes”, integrada no Plano de Formação da 

Associação Empresarial de Sintra e envolveu 15 formandos comerciantes. Este projeto está integrado 

no Fórum Nacional de Álcool e Saúde. 

○ Projeto Venda Responsável de Álcool em Contextos Recreativos. O objetivo é sensibilizar os vendedores 

para um serviço responsável, de forma a desenvolverem estratégias que garantam o cumprimento das 

leis de proibição de venda de álcool a menores de 18 anos. Realizam-se briefings junto dos vendedores, 

com entrega de crachás com a mensagem “Eu não vendo álcool a menores de 18 anos”. Em 2019 esta 

intervenção foi realizada nos eventos “Worten Game City”, “15 anos Rock in Rio” e “Festa dos Tabuleiros 

de Tomar”. No total, foram abordados 47 bares, a totalidade dos existentes nos recintos, foi realizado 

briefing a 215 vendedores, incluindo 31 mochileiros entregues, 35 cartazes “Eu não vendo álcool a 

menores de 18 anos” e 162 crachás para os vendedores. 

 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 2019, envolveu-se 

29 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 professores e técnicos e reuniões de 

monitorização/discussão de casos. Em 2019, foram realizadas: 

○ 8 Ações de formação para implementação do guião, junto de 7 entidades (maioria escolas), que 

envolveram 17 sessões formativas e 156 formandos; 

○ 12 Sessões de formação para divulgação do guião, junto de 8 entidades (maioria escolas), que 

envolveram 236 formandos; 

○ 2 Sessões de divulgação do guião para pais (24 pais), que envolveu a co-participação de 4 agentes da 

PSP Escola Segura e Direção da Escola; 

○ 30 reuniões de monitorização/discussão de casos, que envolveram a discussão de 41 casos individuais 

e 9 turmas. 

 

 

A componente informativa:  
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 Foi realizado um total de 73 sessões de sensibilização/informação, que abrangeu 1887 elementos da população 

alvo, distribuídas da seguinte forma: 150 participantes, alunos do 3.º ciclo, no evento Lisboa Games Week, ação 

coorganizada com a Direção-Geral de Educação e com o Clube FTW; 1585 Alunos do 2.º ciclo ao ensino secundário 

e de Escolas/Centros de formação profissional; 87 Professores e/ou outros técnicos da área da educação de Pré-

Primária ao ensino secundário; 23 Pais/figuras parentais; 20 Jovens de Lar de Acolhimento; 18 outros profissionais 

da área da saúde e social de contexto comunitário e/ou escolar, tutelar, entre outros (5 da área escolar ensino 

secundário; 13 de Escolas/Centros de formação profissional; 4 Agentes de Forças de Segurança, maioritariamente 

do Programa “Escola Segura”); Festa “Tarde do Fogareiro” – ação integrada com RRMD, que envolveu interação com 

344 pessoas; “Festas da Cidade do Entroncamento” – ação integrada com RRMD, organizada em conjunto com a UCC 

do Entroncamento, que visou sensibilizar para a prevenção do consumo abusivo/dependência de álcool e tabaco e 

divulgar recursos institucionais em 3 noites (o número de pessoas abrangidas está refletido nos dados da área de 

RRMD). 

 Foram realizadas 13 sessões de formação, integradas em 9 ações de formação no âmbito da componente 

informativa (com carga horária entre 3 horas e 12 horas), junto de 12 entidades, com 223 formandos: 

○ 25 técnicos de saúde do Centro Hospitalar do Oeste; 

○ Programa Escolhas - 2 consórcios - “Fazer a Ponte7G - Projeto Alkantara” (ação de 12 horas, - 3 sessões 

- em 2019, para 18 formandos) e Consórcio “Dá-te Marvila 7G” (ação de 12 horas, para 18 formandos); 

○ Intervenção Integrada com RRMD - intervenção semana académica - formação a 18 voluntários 

estudantes do ensino superior (dados das pessoas alvo da intervenção refletidos na parte de RRMD); 

○ Formação Ensino Superior - 3 sessões formativas de 3h cada, integradas no âmbito das licenciaturas de 

Educação Social, Escola Superior de Educação de Santarém, e Enfermagem, da Escola Superior de Saúde 

de Santarém - envolvendo 123 estudantes universitários. 

○ Sessão de formação de 3 horas, integrada em 1 ação organizada pela Equipa de Saúde Pública do ACES 

Médio Tejo, para 21 professores de diferentes Agrupamentos de Escola da zona de abrangência do 

ACES. 

 Nesta componente, foram, ainda, realizados projetos estruturados de componente informativa, aplicados por 

técnicos com formação e/ou com os técnicos da equipa de prevenção. Estes projetos envolvem avaliação pré e pós 

intervenção. Neste âmbito, é de destacar:  

○ O Projeto “Quem quer Comandar”, realizado em parceria e co-execução com as Equipas de Saúde 

Escolar de Sintra e Amadora. Em 2019, abrangeu um total de 2343 alunos. Envolveu, ainda, a realização 

de 7 sessões de formação para capacitar para a aplicação do Jogo “Quem quer Comandar”, abrangendo 

47 professores/técnicos de educação, 9 técnicos de saúde escolar e 25 alunos realizaram o Jogo junto 

dos alunos de 3.º ciclo, numa lógica de educação de pares. Envolveu a avaliação pré e pós intervenção. 

○ O projeto “Atividade Tasca da Saúde” -  foram realizadas 3 sessões de sensibilização, de 3 horas cada, 

envolvendo um total de 274 participantes (252 alunos, 15 técnicos de educação, 3 técnicos da área 

social e 4 técnicos das Equipas de Saúde Escolar).  

○ Ação “Álcool”, desenvolvida junto dos 7.º e 8.º anos - foram abrangidos por esta ação 360 alunos. 

○ Ação “SPA”, desenvolvida junto de alunos dos 7.º e 8.º anos - foram abrangidos 757 alunos. 
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○ Ação “Labirinto” - 9.º ano, abrangeu 180 alunos. 

○ Atividade “Mónica" - 1.º ciclo - 4.º ano, abrangeu 178 alunos. 

 

Componente de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Nesta componente, incluiu-se a 

formação para desenvolvimento de programas específicos, ao nível da prevenção universal, seletiva e indicada. Estes 

programas envolvem formação dos aplicadores, monitorização, supervisão e avaliação de resultados: 

● Programa “Eu e os Outros” (54 horas de formação teórico-prática, incluindo aplicação de programa e 

monitorização/supervisão): 

● Ano letivo 2018/2019 – Envolveu 8 entidades, 12 turmas/grupos alvo, nível universal e nível 

seletivo, 15 aplicadores, total de 207 jogadores (alunos dos 2.º ciclo e 3.º ciclos, e secundário; jogadores 

de instituição tutelar; de Escola Profissional). 

● No ano letivo de 2019/20, iniciaram-se 5 ações de formação creditada e não creditada, envolvendo 

18 entidades e formação a 82 aplicadores. Está previsto que a aplicação do programa tenha início em 

2020. 

● Programa Trilhos - Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais (programa estruturado para o 3.º ciclo 

escolar, 50 horas de formação teórico-prática e aplicação em 2 ou 3 anos letivos consecutivos) 

o No ano letivo 2018/2019, estiveram envolvidas 2 escolas, 3 aplicadores, abrangendo 2 turmas, 32 

alunos. 

● Programa “CAPPYC – Programa de Prevenção do Abuso de Cannabis para Jovens Consumidores", dirigido a jovens 

dos 15 aos 18 anos, para os níveis de prevenção seletiva e/ou indicada. Aplicação, junto dos jovens, num mínimo de 

6 sessões de 50 minutos. Foi implementado em 6 entidades (1 Centro Educativo, 5 Escolas Secundárias), 18 

grupos/turmas, junto de um total de 399 adolescentes/jovens, aplicado por 3 técnicos das Equipas de Prevenção e 

4 professores em co-aplicação). Foi realizada uma ação de formação sobre o Programa para Técnicos das Equipas 

da Saúde Escolar do ACES de Oeiras, envolvendo 9 enfermeiras - 3 horas de formação, com o objetivo de preparar 

co-aplicação entre as Equipas de Prevenção e as Equipas de Saúde Escolar. 

● Programa “Mais Família”, programa de treino de competências parentais: foi finalizada a implementação num 

grupo de famílias, por parte do CRI Península Setúbal, realizado em parceira com CPCJ e outras entidades 

comunitárias, com a realização de 12 sessões, abrangendo um total de 8 pais/figuras parentais. Em 2019, foi 

realizada a última sessão. 

● Outros programas de desenvolvimento de competências, foram, ainda, adaptados/aplicados, pelas equipas de 

prevenção, programa(s) integrado(s) em intervenções estruturadas e avaliadas (com o mínimo de 8 sessões/10 

horas de intervenção por grupo alvo, entre eles “Tás em Rede” e outros adaptados pelas equipas). Em 2019, 

estiveram envolvidas 3 entidades, 9 turmas/grupos, no total de 169 crianças/adolescentes/jovens (35 alunos de 1.º 

ciclo e 134 alunos de ensino profissional). 

● Programas de promoção de competências de curta duração, com avaliação (com mínimo de 4 horas e máximo de 

10 horas de aplicação por grupo alvo). Em 2019, realizaram-se em 3 entidades, 5 turmas/grupos, no total de 121 

adolescentes. 
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Em 2019, foi dada continuidade ao “Projeto Integrado de Prevenção no âmbito dos Comportamentos Aditivos 

e Dependências com Substâncias Psicoativas em Contexto Escolar (PIP-CAD)” (iniciado em 2014). Ester projeto foi 

definido em conjunto entre o Departamento de Saúde Pública (DSP) – Saúde Escolar  e a Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), nos seus 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 2019, articulou-se a intervenção em 30 projetos de intervenção preventiva, que envolveram 

59 escolas/entidades. Dos 30 projetos identificados, 20 foram intervencionados em co-execução com os colegas das 

Equipas de Saúde Escolar dos ACES. 

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 2019, 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 2019, foram atendidos, pelo menos uma vez, nestas consultas (internas e externas) 945 

crianças/adolescentes/jovens, até 24 anos (48 crianças/adolescentes com menos de 14 anos; 489 jovens entre 15 

e 19 anos; 408 jovens entre 20 e 24 anos).  

Junto desta população de 945 crianças/adolescentes/jovens, foram realizados 7015 eventos assistenciais. O 

tipo de eventos mais associado a esta área de intervenção inclui consulta de psicologia, consulta de psicoterapia, 

acolhimento, atendimento familiar/intervenção familiar, bem como a intervenção de outras áreas especializadas 

como Serviço Social, Medicina/ Psiquiatria e Enfermagem, entre outras.  

A referenciação destes utentes foi feita por: família/amigos (22,5%), Justiça (14,2%), CPCJ (12%), instituições 

de saúde e médico de família (14,2%), auto-referenciação (10%) e CDT (4,7%). O tipo de inscrição principal mais 

comum nas equipas são as tipologias: de criança e jovens em risco (568 crianças/jovens); consumo de outras 

substâncias psicoativas (309 crianças/jovens), na sua maioria cannabis; problemas ligados ao álcool (30 

crianças/jovens). De referir, ainda, que, em 2019, houve inscrições devido ao jogo (8 crianças/jovens), consulta de 

cessação tabágica (9 crianças/jovens) e outra patologia aditiva (5 crianças/jovens). 

Redução de Riscos e Minimização de Danos 



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 
 

 
 

ARSLVT - 2020  Página 83 
 

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.  

Em 2019, é de 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 153 indivíduos; o PSBLE (Programa de Substituição de Baixo 

Limiar de Exigência), no concelho de Lisboa, com 14721 utentes acompanhados em Unidades Móveis; o PSOBLE, em 

instalações fixas, do Centro de Abrigo para Sem-Abrigo, no Beato, em Lisboa, que integrou 106 indivíduos; o 

acompanhamento e monitorização da intervenção de quatro equipas de rua - duas equipas em Lisboa que 

abrangeram, aproximadamente, 900 indivíduos no total; uma equipa em Setúbal que acompanhou 194 indivíduos e 

uma equipa de rua em Peniche, com 232 indivíduos em acompanhamento, 46 dos quais integrados em PSBLE. Em 

Lisboa, existe, ainda, uma equipa que garante a intervenção em contextos recreativos na Cidade de Lisboa, 

garantindo intervenções de proximidade que contactaram com 5055 pessoas e possui 2253 seguidores nas redes 

sociais. 

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, realizou-se um total de 23 reuniões, 10 visitas e 

produziram-se 43 relatórios e pareceres técnicos 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, tendo sido efetuadas, neste âmbito, 6 reuniões. 

A Equipa de Coordenação da DICAD integrou a Comissão de Acompanhamento do Programa de Conumo Vigiado 

Móvel (PCVM). Esta Comissão de Acompanhamento é composta por representantes  da Câmara Municipal de Lisboa, 

do SICAD e da ARSLVT, I.P./DICAD. O PCVM é um projeto piloto que teve início em janeiro de 2019, só tendo sido 

implementado no terreno em abril deste ano. O PCVM é coordenado por duas organizações – Médicos do Mundo 

(MdM) e Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) e, no período de abril a outubro, contactou com 84 pessoas. 
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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 876 pessoas contactadas, 160 kits 

para consumo EV e 14656 preservativos externos (masculinos) distribuídos. No âmbito da intervenção em 

contextos recreativos, o CRI de Santarém marcou presença em diversos  eventos festivos da Região (6 festividades) 

onde contactou com 1721 pessoas, assim como em 5 festas Trance, onde contactou com 1672 pessoas. 

Em 2019, foi dada continuidade, pelas equipas da DICAD, às intervenções em contexto académico, nas três 

semanas académicas de maior relevo na Região de Lisboa e Vale do Tejo, mantendo a mesma dinâmica de 

intervenção garantindo formação a voluntários (estudantes universitários). A intervenção na semana académica de 

Lisboa é assegurada pela equipa de Coordenação da DICAD, UAL, UD – Centro das Taipas, CRI de Lisboa Oriental e 

CRI de Lisboa Ocidental; a intervenção nas semanas académicas de Setúbal e Santarém é assegurada pelas equipas 

locais da DICAD. No total das três semanas académcias realizadas foram contactados 3368 frequentadores destes 

espaços. 

Também se mantiveram as presenças noutras intervenções em meio recreativo, tal como o Carnaval de Torres 

Vedras, o Rock in Rio (Comemoração dos 15 anos na Torre de Belém) e as Festas da Moita-Tarde do Fogareiro. 

Garantiu-se, também, a participação em novos contextos recreativos, tal como o Carnaval de Sesimbra. No âmbito 

destas intervenções em contexto recreativo, as equipas da DICAD abrangeram 4101 pessoas e realizaram 909 testes 

de alcoolemia. 

Em 2019, a DICAD promoveu, pela primeira vez, a intervenção em novos contextos de diversão, como foi o caso 

do Gaming. As intervenções ocorreram nos eventos “Worten Game City” e “Lisboa Games Week”, nos quais foram 

alvo de ação direta 43 pessoas, através de wokshops e/ou conversas sobre RRMD no Gaming.  

Ao nível da divulgação das estratégias de RRMD, realizaram-se 5 comunicações em eventos nacionais e 

internacionais, efetuados por alguns elementos desta equipa; foram organizados 2 workshops sobre RRMD com 

oradores estrangeiros (Mark Bigler e Andrew Tatarsky) e efetuou-se a participação de elementos da equipa em 2 

programas televisivos e 1 programa radiofónico. 

 

Intervenção integrada pelas 4 áreas: prevenção, RRMD, tratamento e reinserção 

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 2019, 459 sessões, em 6 Centros de Divulgação 

(Alfeite, Barreiro, Queluz, Santa Margarida, Sintra e Lisboa), em 153 dias (51,2 % de taxa de cobertura do DDN), 

abrangendo cerca de 19797 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 ARS.  
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Regista-se, também, no âmbito da parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e 

o Tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa, 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: 

 Sessão de grupo de sensibilização “Álcool e Comportamento Rodoviário" – execução conjunta entre DGRSP e 

ARSLVT, I.P./DICAD – em 2019, realizaram-se 31 sessões de grupo, com a presença de 354 arguidos;  

 Entrevista final de avaliação de saúde, pela ARSLVT, I.P./DICAD, que permite realizar uma avaliação de risco face 

ao álcool, partindo da aplicação do AUDIT – em 2019, realizaram-se 354 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, I.P./DICAD, nas instalações do MP-TPCL, que 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 2019, realizaram-se 474 entrevistas individuais, em 

39 dias de intervenção (média de cerca de 12 arguidos por dia). 

Ainda em 2019, no âmbito deste Protocolo, teve lugar, no dia 15 de novembro, no Auditório da Polícia Judiciária, 

o Encontro “Quando a Justiça e a Saúde se cruzam – Novas abordagens”, organizado pelas três entidades parceiras. 

Este Encontro teve como objetivo apresentar a avaliação da experiência piloto na suspensão provisória do processo 

na Procuradoria do Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa. Os resultados desta avaliação apontam para a 

importância da continuidade deste trabalho de parceria, de forma a garantir uma resposta mais atempada e 

adequada aos arguidos com CAD. 

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).??? 

http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/Programas/PORI/SitePages/ProgramasRespostas.aspx
http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/Programas/PORI/SitePages/ProgramasRespostas.aspx
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Em 2019, foram acompanhados 9 projetos financiados neste âmbito, os quais fazem parte de quatro PRI (8 na 

área da RRMD, 1 PRI na área do Tratamento). Também em 2019, foram realizados três Diagnósticos de Território: 

Concelho de Lisboa, Concelho de Peniche e Vila Franca de Xira - Benavente.  

Foi também aberto, com publicação pelo SICAD, 1 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 da DICAD e de 

outros departamentos da ARS, nos trabalhos da Comissão de Seleção (elementos efetivos e elementos suplentes) e 

nos trabalhos de elaboração de pareceres técnicos. 

Áreas transversais e outras atividades (informação/ investigação/ formação) 

À semelhança dos anos anteriores, a equipa de coordenação da DICAD deu cumprimento a diversas atividades, 

nas denominadas Áreas Transversais e outras que lhe foram sendo requeridas, e que aqui se enumeram de forma 

sintética. 

 5 Projetos de investigação, autorizados em 2019 e/ou implementados em 2019 nas UIL e/ou realizados com a 

cooperação da DICAD (Equipa de Coordenação Regional ou UIL) 

o Participação no projeto de investigação em parceria/co-autoria entre a equipa de enfermagem da ETET do 

Barreiro (CRI da Península de Setúbal), Prof. Paulo Seabra da ESEL, com a Unidade de Investigação e 

Desenvolvimento em Enfermagem da ESEL, com o tema “O contributo das intervenções de enfermagem 

para a gestão da dependência de substâncias numa ETET” (o processo de colheita de dados no primeiro 

trimestre de 2019). 

o Continuação (autorizado em 2017) da implementação do estudo “Percursos de aplicação das Linhas 

Orientadoras da Mediação Social e Comunitária no âmbito da Reinserção de Pessoas com CAD” , 

desenvolvido em conjunto pelo SICAD, as Administrações Regionais de Saúde e a Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

o "Projeto de levantamento de dados relativos ao uso de ecrãs junto de crianças e respetivos encarregados 

de educação": ETET de Almada, CRI da Península de Setúbal. Investigadores: Luís Nascimento, Maria do 

Rosário Vasconcelos, Marta Andrade, Teodomiro Urbano Pires. 

o “Género e toxicodependência. Análisis de la utilización femenina de drogas en la Pós-descriminalización”. 

Investigador: Carlos Escudero. 

o “Sinais vitais: o futuro do modelo de Redução de Danos no Serviço Nacional de Saúde”. Investigadora: Marta 

Borges 

 Atividade Formativa 

No que se refere à atividade formativa, quer as equipas das UIL, quer a equipa de coordenação regional, mantêm 

anualmente uma intensa dinâmica, tendo realizado inúmeras atividades formativas de diferentes índoles: atividades 

formativas de maior duração, de cariz breve, e sessões de sensibilização.  
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No que refere aos grupos-alvo, algumas atividades foram dirigidas a profissionais da DICAD (de todas as áreas 

de intervenção), outras dirigiram-se a profissionais de outras equipas da ARSLVT, I.P., outras ainda tiveram como 

público-alvo profissionais de diversas entidades parceiras da sociedade civil. No total, houve registo de terem sido 

abrangidos 1614 formandos. 

Estas atividades 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. 

 Acolhimento de Estágios 

As Unidades de Intervenção Local da DICAD realizaram, também, outras iniciativas de cariz formativo. Com 

efeito, várias entidades da RLVT e serviços locais atribuem anualmente às UIL um papel relevante no processo 

formativo de futuros profissionais das áreas da Saúde, Social e da Educação. As UIL da DICAD da ARSLVT, I.P., têm 

uma longa tradição no acolhimento de estágios curriculares e extra-curriculares nas áreas da psiquiatria, medicina 

geral e familiar, psicologia, enfermagem e serviço social.  

Embora haja capacidade nas UIL de acolhimento de uma elevadíssima percentagem dos pedidos de estágio nas 

diferentes áreas, desde 2017 que se tem sentido maior dificuldade no acolhimento dos estágios de internatos 

médicos. Geralmente, os pedidos nesta área são formalizados com até dois anos de antecedência, estando algumas 

UIL com os anos de 2020 e 2021 com todas as vagas preenchidas. 

Em 2019, registou-se o acolhimento de um total de 138 estágios: 

o Foram acolhidos 55 estágios Médicos: nas áreas de Psiquiatria (27) e de Medicina Geral e Familiar (28).  

o No âmbito dos protocolos assinados entre o Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., e as Escolas de Ensino 

Superiores, foram acolhidos 73 estágios curriculares de vários cursos: 31 de Enfermagem (formação de 

base da Licenciatura, Mestrado e especialidade de enfermagem saúde mental e psiquiatria), 20 de 

Fisioterapia, 11 de Psicologia, 7 de Serviço Social, 3 de Educação Social e Comunitária e 1 na área da 

Prevenção.  

o De referir, ainda, 10 estágios observacionais: 1 estágio de Observação para um grupo de 30 alunos do curso 

de Enfermagem, e 9 Estágios de Observação do funcionamento do Serviço. 

 Produção de comunicações, posters, organização de eventos 

Num diferente registo, é de relevar a continuada dinâmica dos profissionais, transversalmente a todas as 

equipas da DICAD, no âmbito da participação ativa em Seminários, Encontros e Conferências. Em 2019, registaram-

se 40 comunicações/posters/mediação de Mesas e de Workshops/dinamização de eventos. Esta participação 

concretizou-se quer em eventos nacionais, quer internacionais, realizados em território nacional e noutros países. 

É de destacar a participação de profissionais da DICAD em 12 comunicações e posters na “3rd European Conference 

on Addictive Behaviours and Dependencies, Lisbon Addictions 2019”. 
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Salienta-se, ainda, a realização de quatro eventos organizados pelas Equipas da DICAD:  

o “XXXII Encontro das Taipas - Alienação das Emoções”, promovido pela Unidade de Desabituação – 
Centro das Taipas. 

o Encontro "Entre Margens 2nd Season - Adições...e outras cenas", realizado pelo CRI do Ribatejo, no âmbito 

da comemoração dos 20 anos da Equipa Técnica Especializada de Tratamento de Abrantes. 

o “II Jornadas na Corda Bamba – (Re)pensar a Prevenção Indicada”, organizadas pela Equipa do Projeto Corda 

Bamba, que é constituída por Técnicas das Equipas de Prevenção da Unidade de Alcoologia de Lisboa e da 

UD - Centro das Taipas, e do Centro Hospitalar Lisboa Central - Clínica da Juventude 

o Encontro “Quando a Justiça e a Saúde se cruzam – Novas abordagens”, organizado, em parceria, pela Direção-

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Tribunal de Pequena Criminalidade de Lisboa e a DICAD 

da ARSLVT, I.P.. 

 Acolhimento de visitas: 

Ao longo de 2019, também em continuidade do realizado nos anos anteriores, foi ainda viabilizado o 

acolhimento de 22 visitas de diversas delegações de vários 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. Esta atividade é realizada, em grande parte, em cooperação com a Divisão de Relações 

Internacionais do SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

 Contributos para documentos de gestão 

Por fim, de referir que os profissionais da DICAD são chamados anualmente a sistematizar os contributos de 

todas as equipas para garantir a elaboração de diversos documentos institucionais estratégicos, de monitorização, 

avaliação e gestão de atividade. Entre esses, contam-se os seguintes: Plano de Atividades da ARSLVT, I.P., 2019, 

“Relatório de Atividades da ARSLVT, I.P., 2018”, “Relatório Anual 2018: 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); deu os seus contributos no âmbito da monitorização do PPRCIC – Plano 

de Prevenção de RC e Infrações Conexas. 

 

UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL DE FARMÁCIA  

Durante o ano de 2019, a Unidade Orgânica Flexível de Farmácia desenvolveu as seguintes atividades: 

Circuito do medicamento 

Armazenamento 
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•   Monitorização dos resultados obtidos com a implementação da solução informática integrada de alarmística 

para a rede de frio em 4 ACES, abrangendo 35 frigoríficos de 29 AA, da ARSLVT, I.P.. O objetivo é, em 2020, realizar-

se o ponto de situação sobre os resultados obtidos com este projeto piloto nos seguintes âmbitos: 

o Cumprir o controlo de temperaturas exigido por lei e Normas ISSO 9001, garantindo a 

manutenção da qualidade dos medicamentos termolábeis, nomeadamente dos produtos vacinais; 

o Verificar se houve redução do desperdício associado a acidentes da rede de frio, com inutilização 

de vacinas. 

• Elaboração do Relatório de Monitorização dos Acidentes da Rede de frio na ARSLVT, I.P.. 

• Realização do inventário anual e dos inventários parciais para os produtos de classe A na sede (UOF de 

Farmácia) e acompanhamento destes inventários nos ACES. 

• Controlo das validades a expirar em 90 dias, com devolução aos fornecedores para crédito ou movimentação 

para UF com maiores índices de consumo desses produtos farmacêuticos, promovendo o seu consumo em tempo 

útil e prevenindo o desperdício. 

• Revisão e ajuste dos stocks e dos seus níveis de reaprovisionamento 

o Em todos os Armazéns Avançados (AA), criados em 2018, nas estruturas afetas à DICAD;  

o Nas UF dos ACES onde se verificaram necessidades de otimização dos mesmos. 

•   De acordo com o programa de otimização do circuito interno de medicamentos nos armazéns da UOFF na Sede, 

realizou-se a atualização anual das fichas Kanban tendo em conta os consumos verificados no ano anterior. 

 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.  

• Em 2019, à imagem de 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.  

• Realização de funções de gestor do contrato/monitorização das cláusulas técnico-farmacêuticas e as 

referentes à qualidade do fornecedor em relação às matérias percecionadas na receção de mercadorias, para os 

processos relacionados com a aquisição de medicamentos antituberculosos. 

Receção 
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Dados referentes a Receções de Mercadoria (RM) nos armazéns Far1 e Far2 da UOFF, em 2019: 

• 1.998 RM (média 8 RM diárias), referentes a 200 produtos farmacêuticos, de 65 diferentes fornecedores  

• 6.679.880 unidades conferidas (26.507 unidades/dia) 

• 22.753.012€ rececionados (ao qual acresce IVA). 

Dados referentes à Distribuição de Medicamentos no armazém FAR1 e FAR2 da UOFF, em 2019:  

• O valor dos movimentos de entrada de medicamentos e outros produtos farmacêuticos foi de 27.152.459€ e os 

de saída de -27.703.574€, resultando num saldo de -551.115€. Isto significa que se adquiriu menor valor de 

medicamentos do que o consumido, tendo sido reduzido o valor em stock a 31.12.2019, face a 01.01.2019. 

• Foram satisfeitos 157.610 pedidos de distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos às UF 

dos CSP, rede da DICAD, CDP Ribeiro Sanches e hospitais da Região (625 pedidos/dia útil), correspondentes a: 

 8.981.682 unidades (35.642 unidades/dia útil) 

• Em relação aos pedidos dos ACES, agruparam-se em: 

 6.040 Pedidos Extraordinários (50,2%) 

 6.000 Reposições de Stock (49,8%) 

A elevada taxa de PE, apesar de ter diminuído ligeiramente face a 2018 (-3%), continua muito elevada. Este 

facto configura uma prática a melhorar, dado implicar trabalho não planeado que interfere na qualidade do serviço 

prestado. Os PE deverão ser excecionais e não a regra. 

Distribuição 

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, I.P., 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:  

I. Circuito da distribuição de antituberculosos na ARSLVT, I.P. 

Como um dos Objetivos Operacionais específicos, em 2019, manteve-se inscrito no plano de atividades da 

UOFF e no QUAR da ARSLVT, I.P., a continuação da otimização do circuito da distribuição de antituberculosos na 

ARSLVT, I.P.. Este objetivo, identificado como prioritário, previu que se iniciasse, ao longo de 2019, a distribuição 
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personalizada de medicamentos antituberculosos a todos os doentes com TB e microbaterioses atípicas nos ACES 

piloto identificados. As atividades realizadas neste âmbito foram as seguintes: 

• Implementação do Projeto Piloto nos ACES Arco Ribeirinho, Sintra e Amadora; 

• 252 doentes com TB incluídos no piloto: 86 do ACES Amadora, 122 do ACES Sintra e 44 do ACES Arco 

Ribeirinho; 

 Auditorias de acompanhamento às unidades funcionais no âmbito deste projeto; 

 Elaboração da Ficha Individual de Tratamento para o doente em não-TOD. 

 

II. Telenefrologia - distribuição do medicamento hospitalar de proximidade – articulação ACES Lezíria/CHMT 

Foi iniciada a distribuição mensal dos medicamentos para a IRC destinada a doentes seguidos na consulta de 

telenefrologia do CHMT/ACES Lezíria, promovendo a acessibilidade a estes medicamentos, mas mantendo a 

tecnicidade da distribuição executada por um farmacêutico hospitalar, conforme previsto na legislação.  

Em 2019, houve 4 doentes IRC a quem se dispensou a medicação na USF D. Sancho I. 

Segurança do Doente 

Utilização segura do medicamento ACES Visitas/ auditorias AA 

 Em 2019, continuaram-se as auditorias internas/visitas aos AA e 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.  

 Na maioria das Unidades, a percentagem de conformidades era superior aos restantes itens. Contudo, 

verificaram-se 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. 

 

 

Sistema 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; 
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 Foram realizados os relatórios de acompanhamento do consumo de vacinas e de medicamentos 

contracetivos. 

Comissões Técnicas 

• Colaboração com as seguintes Comissões Técnicas da ARSLVT, I.P.: 

– PPCIRA 

– Grupo de Feridas 

– Equipa Regional de Vacinação 

– CFT 

– Programa Literacia em Saúde e Autocuidados (Despacho de nomeação 

nº 6/2019): elaboração do folheto “Estou grávida”; “Papás, estou a 

chegar! E agora?” 

Formulário 

 Foi realizada a revisão do Formulário de medicamentos disponíveis no protocolo com o CHPL para o 

internamento Taipas e Alcoologia. 

 Implementou-se o circuito de justificação de terapêutica extra formulário e de pedidos de introdução de 

medicamento à CFT para as unidades referidas no ponto anterior. 

Farmácia Clínica 

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, I.P., em parceria com a ERA, iniciou a disponibilização de um serviço de apoio à gestão da 

polimedicação no doente idoso, crónico, complexo e frágil da ARSLVT, I.P.. 

• O serviço foi implementado na USF S. João do Estoril, no ACES Cascais, no Verão de 2019, tendo sido 

realizadas 29 entrevistas a doentes e discutidos os respetivos casos clínicos com o MGF. Foi igualmente realizada 

a primeira visita domiciliária com o apoio do farmacêutico, para entrevista ao doente sobre a sua medicação e 

revisão das condições de armazenamento da mesma no referido domicílio.  

Direção-Geral de 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 Programa Nacional da Tuberculose (PNT), na área do circuito do 

medicamento; 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRgKTBrKziAhXIxYUKHRUvAigQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/05/18/imigrantes-vih-e-outras-infecoes-sexualmente-transmissiveis/&psig=AOvVaw01pFhKhGbIqKTFj-ICgcV_&ust=1558518496785576
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjchZ7xrKziAhWI4YUKHTA6AvoQjRx6BAgBEAU&url=https://maismgf.com/2016/12/30/programa-nacional-de-vacinacao-2017/&psig=AOvVaw0-6BiClS9R45bGDmaWNlyi&ust=1558518728953089
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• 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). 

• Disponibilização dos mapas de turnos no portal da ARSLVT, I.P. 

• 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. 

Outras Atividades 

Em 2019, deu-se início à implementação de atividades que visam o acompanhamento da utilização dos 

medicamentos e respetivos indicadores de qualidade. Este acompanhamento tem como base a medicina baseada 

na evidência (NOC, Boletins da CFT ARSLVT, I.P., entre outros).      

 Em vários ACES, como o de Cascais, Oeste Sul, Amadora, Estuário do Tejo e Almada-Seixal, a farmacêutica 

colaborou na monitorização da qualificação da prescrição de medicamentos dispensados no ambulatório nas 

seguintes áreas: diabetes, hipercolesterémia, opióides, benzodiazepinas, quinolonas e cefalosporinas. 

 Os indicadores foram construídos e/ou retirados através dos dados SIARS. Exemplo, indicadores para o 

consumo racional de Estatinas e indicadores de Monitorização e Contratualização - Proporção de cefalosporinas 

entre antibióticos faturados (embalagens, a utentes inscritos) e Proporção de quinolonas entre antibióticos 

faturados (embalagens, a utentes inscritos). 

No âmbito da Qualidade, foi elaborado o Procedimento de Reembalagem de Medicamentos (PPSF02). 

 

 

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: 

o 3ª feira, ACES Amadora 

o 2ª, 4ª e 6ª feira, ACES Almada-Seixal e Arrábida 

o 2ª e 6ª feira, ACES Lezíria 

o 3ª e 5ª feira, ACES Médio Tejo 

o 5ª feira, ACES Estuário do Tejo (semanal), e 4ª feira, ACES Lisboa Central (quinzenal) 

o 6ª feira, ACES Cascais 
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o Primeira 5ªfeira de cada mês, GLPPCIRA, Oeste Sul 

o 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, I.P., 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 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 

domicílio (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. 
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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 cérebro-

cardiovasculares.  

Atividade Científica 

Formação Realizada 

 Participação nas seguintes ações de formação: 

 Formação interna, com a realização de um Journal Club bimestral, com temas clínicos necessários à 

atividade assistencial nos ACES; 

 Foram realizadas ações de formação sobre a aplicação informática e regras de logística aos 

colaboradores internos da UOFF e dos ACES, DICAD e CDP Ribeiro Sanches; 

 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, I.P.. 

Exemplo, para UCCI, “Implementação da estratégia multimodal das precauções básicas em controlo de 

infeção e formação de observadores da higiene das mãos”, 11 de outubro 2019, Auditório do Centro de 

Saúde de Sete Rios; 

 Circuito do medicamento em Glintt – vários ACES; 

 Feridas e material de penso – realizadas formações para enfermeiros dos vários ACES, Grupo de 

Feridas da ARSLVT, I.P., 2019; 

 Vacinação - realizada semestralmente, na ARSLVT, I.P.,  para todos os ACES e Hospitais da Região; 

 Inventário 2019 –formação dirigida aos key-users de todos os ACES da ARSLVT, I.P., dezembro 2019;  

 Colaboração no estágio observacional de uma farmacêutica, Residente do Programa de Residência 

Multidisciplinar em Saúde da Família, pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), em conjunto 

com a Escola De Saúde Pública (ESP), da Prefeitura do Município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Formação Assistida 

 Participação nas seguintes ações de formação: 

 Jornadas PPCIRA 2019: "Uma Só Saúde", 18 e 19 de novembro de 2019 - Auditório da Sociedade 

Portuguesa de Geografia, Baixa de Lisboa; 

 III Jornadas Farmacêuticas de Cuidados Continuados e Paliativos – 29/11/2019, Instituto S. João de 

Deus; 

 Curso de consulta farmacêutica: desabituação de benzodiazepinas, dia 11 abril, Lisboa. 
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Comunicações Orais 

 XII Congresso Nacional da APFH, 20 a 23 de Novembro, no Centro de Congressos do Estoril - “Alianças 

Estratégicas - Para o Farmacêutico do Futuro”, Preleção na sessão PharmaTalks Telemedicina. 

 Comunicação oral: I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da Infeção, "Intervenção 

farmacêutica no âmbito do PPCIRA", 6 de junho 2019, em Lisboa, Auditório da Escola Superior Tecnologia da 

Saúde. 

 Comunicação oral: Programa de Gestão da Polimedicação no Doente crónico Complexo da ARSLVT”. 

Encontro Nacional dos Serviços Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde Primários 2019 “Comprometidos com os 

cuidados farmacêuticos”, 25 de maio, Porto. 

Eventos Científicos assistidos: 

 Apresentação do "Estudo de Caracterização de Feridas nos utentes dos ACES da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.", agosto 2019. Centro Feridas Complexas, ACES Sintra,  

 Congresso Nacional das Farmácias, ANF, 

 Encontro Nacional dos Serviços Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde Primários 2019 -“Comprometidos 

com os cuidados farmacêuticos”, 25 de maio, Porto. 

 

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 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), na Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, 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. 
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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 Equipa de Coordenação Local (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. 

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 Equipas de Gestão de 

Altas (EGA) e demais equipas da RNCCI. As ECL acompanham, ainda, o desempenho das Equipas de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI). 

Uma vez que estas equipas diferem em número e em tempo de afetação dos seus elementos, a ECR tem 

desenvolvido 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 (EGA), sediadas nos hospitais que integram o SNS, as quais 

avaliam e confirmam as propostas de referenciação dos utentes para as unidades e equipas da RNCCI. 

Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

As Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) são equipas domiciliárias multidisciplinares que 

pertencem à RNCCI, integradas nos cuidados de saúde primários, estando sediadas nos ACES. 
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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 2019, na RLVT, existiam 60 equipas comunitárias de cuidados continuados integrados (ECCI), totalizando 

2082 lugares. 

 

 

Pela análise do quadro infra, verifica-se 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. 

 

210

35

68
100 115

270 195
108

85

175
135

74
92

155 275

3

30

300

Nº de Lugares em ECCI

64,43%

67,69%

69,52% 69,45% 69,57%
68,73%

69,93% 70,06% 69,85% 69,84%
69,61%

69,20%

61,00%
62,00%
63,00%
64,00%
65,00%
66,00%
67,00%
68,00%
69,00%
70,00%
71,00%

Taxa de Ocupaçao ECCI´s 2019

2019



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 
 

 
 

ARSLVT - 2020  Página 99 
 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

Unidades de Internamento de Cuidados Gerais 

A nível de internamento em unidade de cuidados continuados integrados (UCCI), a Região de Lisboa e Vale 

do Tejo terminou o ano de 2019 com 2471 camas/lugares, distribuídos por quatro tipologias de cuidados. 

Evolução do nº de camas por tipologia na Região LVT 
Tipologias de internamento 2018 2019 Desvio 

UC 215 265 50 
UCP 129 127 -2 
ULDM 1139 1237 98 
UMDR 760 842 82 

Total de camas 2243 2471 228 

 

Durante o ano de 2019, na RLVT, foram contratualizadas novas camas de internamento para a RNCCI, num 

total de 228 camas, distribuídas pelas tipologias de Unidades 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 2243 camas, em 2018, para 2471, no final do ano de 2019 

(+ 10,6%). 

 

Tal como referido nos Relatórios anteriores, a resposta na cidade de Lisboa continua muito deficitária, apesar 

da abertura de novas camas. Assim, no final de 2019 existia, no total, 194 camas, distribuídas por 77, na tipologia 

de UC, 45, na tipologia de UMDR e 53, na tipologia de ULDM, contando, ainda, com 19 camas, na tipologia de 

Cuidados Paliativos. 

Nesta sequência, analisando os rácios atualmente definidos por tipologia de internamento na RNCCI (Projeção 

População para o ano de 2018 do INE), o défice de camas na RLVT é o seguinte: 

- Convalescença – 857 camas 

- Média Duração e Reabilitação – 416 camas 

- Longa Duração e Manutenção – 1968 camas 
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- Total em falta: 3241 lugares/camas  

O Despacho nº 6479/2019, de 18 de julho, e a Declaração de Retificação nº 684/2019, de 29 de agosto, vieram 

autorizar o Instituto da Segurança Social e a Administração Regional de Saúde da RLVT a assumir os compromissos 

plurianuais no âmbito dos contratos-programa a celebrar, o que se refletiu em mais 185 lugares. A UCCI SCM de 

Lisboa – Hospital da Estrela, com autorização para 91 camas, ainda não iniciou a atividade. 

As entidades promotoras e gestoras das UCCI da RNCCI são maioritariamente entidades de natureza privada, 

seguindo-se as Santas Casas da Misericórdia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 

ARSLVT Nº Nº Vagas 

Unidades Internamento  96  

2471 Prestadores  49 

ECCI  60 2082 

 

 

Unidades de internamento/ambulatório 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 experiências piloto nesta área. 

As unidades piloto dos cuidados continuados integrados 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. 

O Despacho nº 3236-A/2019, de 22 março, procede à prorrogação dos contratos-programa da experiência 

piloto por mais 18 meses (2019/2020), para as respostas enquadradas pelo Despacho n.º 1269/2017, de 6 de 

fevereiro. 
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IDENTIFICAÇÃO Concelho Tipologia N.º lug. Data de início na RNCCI 

Instituto S. João de Deus Sintra 

Residência de Treino de Autonomia 
RTA 

7 01/12/2017 

Residência Autónoma  
RA 

6 01/12/2017 

ARIA - Associação de Reabilitação e 
Integração Ajuda 

Lisboa 

Residência de Treino de Autonomia 
RTA 

12 01/12/2017 

Equipa de Apoio Domiciliário 
8 

visitas/dia 
04/07/2017 

Comunidade Vida e Paz 
Torres 
Vedras 

Residência Autónoma 7 01/11/2017 

AEIPS - Associação para o Estudo e 
Integração Psicossocial 

Lisboa 
Residência de Apoio Moderado 10 01/06/2018 

Residência de Apoio Máximo 24 07/04/2017 

TOTAL DE LUGARES 66 (este valor exclui as 8 visitas/dia) 

 

Em síntese, no decurso do ano 2019, a Região de Lisboa e Vale do Tejo registou um aumento de 228 novos 

lugares/camas de cuidados continuados integrados.  

 

 

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 aumento significativo no número de 

episódios cancelados, face ao ano de 2018, de acordo com o mapa infra. 

Movimento Assistencial Ano 2018 Ano 2019 Diferencial 

Nº utentes sinalizados 16780 18402 1622 

Nº utentes referenciados 12979 14545 1566 
Nº utentes admitidos 11036 11353 317 

Nº altas 10938 11243 305 
Nº Episódios cancelados 5644 7439 1795 

 

          Fonte: Unidade Funcional da RNCCI – ACSS 
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Lista de espera 

Apesar de se ter verificado um aumento do número de lugares na RLVT, o número de doentes a aguardar vaga 

para todas as tipologias da Área de Cuidados Gerais no FINAL de 2019 era de 952, distribuídos da seguinte forma. 

 

 

 

Monitorização e acompanhamento às Unidades de Cuidados Continuados Integrados  

No âmbito das competências de monitorização e acompanhamento às Unidades de Cuidados Continuados 

Integrados (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. 

Neste âmbito, foram analisados 200 mapas de pessoal, tendo a informação resultante desta análise sido 

devolvida às UCCI e respetivas ECL. 

No que diz respeito às grelhas de acompanhamento (GAU) aplicadas pelas ECL nas UCCI, foram analisadas 

pela ECR 270 grelhas. Contudo, algumas das GAU do 4º trimestre ainda não foram enviadas pelas ECL. 

Sempre que identificadas inconformidades ou aspetos passíveis de melhoria, foi solicitado, às UCCI visadas, a 

pronúncia sobre os fatos registados e as medidas corretivas. 

 

 

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 
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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; 

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 2019, a ERA desenvolveu as seguintes atividades: 

Resumo das principais atividades Principais resultados 

Promover a criação e implementação de equipas multiprofissionais das 
Unidades Funcionais 

Abertura de 13 unidades funcionais 
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Identificar as unidades funcionais com potencial para mudança de modelo 
Acompanhamento de 16 unidades funcionais no processo de 
preparação de auditoria para transição a modelo B. Visitas de 
acompanhamento em todos os ACES  

Análise Técnica das candidaturas de Unidades Funcionais Auditorias realizadas em 100% das candidaturas 

Apoiar na organização e implementação do plano de governação clínica e de 
saúde 

Envolvimento de todos os Conselhos Clínicos e de Saúde nos 
processos de contratualização interna com as diversas 
unidades funcionais 

Edição do projeto DORA (Desenvolvimento Organizacional das Unidades 
Funcionais do ACES - Instrumento Qualitativo de apoio ao autoconhecimento e 
à melhora contínua de cada equipa e UF  

Distribuição por todos os agrupamentos em formato digital e 
simbolicamente em papel  

Aplicação da nova Grelha DiOr Nas USF com candidatura em 2019 (100% das candidaturas) 

Acompanhamento de unidades funcionais com dificuldades organizacionais Visitas de acompanhamento e elaboração de pareceres 

Articulação com os diferentes departamentos da ARS (DPC, GJC, GAI, DGAG e 
DRH) 

Realização de reuniões e elaboração de documentos e 
pareceres 

Criação de dinâmicas de partilha de informação e entreajuda dos ACES  

Aproximação mais efetiva entre ACES da mesma área 
geográfica (Lisboa, Península de Setúbal, Oeste Norte, Oeste 
Sul , Lezíria e Médio Tejo) - 15 reuniões descentralizadas em 5 
polos e 1 Encontro anual regional  

 

EQUIPA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

Relativamente a cada um dos hospitais da Região, em regime de Pareceria Público Privada, indicam-se as 

principais atividades desenvolvidas pela Equipa de Parcerias Público Privadas: 

Hospital de Cascais 

 Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento, 

relativo ao ano de 2018; 

 Elaboração do relatório de Avaliação de Desempenho do 1º semestre de 2019 da Entidade Gestora do 

Estabelecimento; 

 Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Estabelecimento, relativa ao ano de 2018; 

 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; 

 Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do 

Protocolo HIV/SIDA para 2020; 

 Negociação do Protocolo HIV/SIDA para 2020; 

 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 2018; 

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

2019; 
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 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 ao ano de 2018; 

 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 2020; 

 Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2020;  

 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 e da Lista de Espera para primeira consulta; 

 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 e ainda para 

efeitos de ajuste pela prescrição de medicamentos; 

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

 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; 

 Apuramento dos Hospitais que constituem o Grupo de referência para o biénio 2020/2021; 

 Preparação da informação e participação nos processos de mediação e tribunal arbitral interposto pela 

EGEST sobre a responsabilidade financeira dos encargos relacionados com o Internato Médico. 

Hospital de Loures 

 Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento, 

relativo ao ano de 2018; 

 Elaboração do Relatório de Avaliação de Desempenho do 1º semestre de 2019 da Entidade Gestora do 

Estabelecimento; 

 Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Estabelecimento, relativa ao ano de 2018;  

 Conclusão do processo de reabertura das reconciliações relativas aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 

e 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; 
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 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; 

 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; 

 Acompanhamento da informação referente aos ensaios clínicos a decorrer no hospital, nas perspetivas 

contratual e financeira; 

 Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do 

Procedimento Anual relativo à Entidade Gestora do Estabelecimento, referente ao ano de 2020, e início 

do processo de negociação; 

 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; 

 Acompanhamento de ações junto da Entidade Gestora do Estabelecimento, da ACSS e da SPMS 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; 

 Recolha da informação necessária junto dos hospitais do Grupo de Referência para efeitos de cálculo 

do número de médicos internos a afetar ao Hospital, apuramento das taxas de faturação e cobrança a 

Terceiros Pagadores, bem como de taxas e ainda para efeitos de ajuste pela prescrição de 

medicamentos; 

 Visitas técnicas ao Serviço de Urgência Geral e aprovação da reorganização funcional do serviço; 

 Monitorização da atividade desenvolvida no âmbito do Protocolo de Psiquiatria estabelecido entre a 

ARSLVT, I.P., CHPL, HBA e CHLN; 

 Apuramento dos Hospitais que constituem o Grupo de referência para o biénio 2020/2021; 

 Preparação da informação, participação e conclusão do processo de mediação interposto pela EGEST 

sobre a responsabilidade financeira dos encargos com medicamentos dos doentes em tratamento 

VIH/SIDA e início dos procedimentos para tribunal arbitral; 

 Relatório de Avaliação de Desempenho da Entidade Gestora do Edifício, relativo ao 1º semestre de 

2019; 

 Relatório de Avaliação de Desempenho da Entidade Gestora do Edifício, relativo ao ano de 2018; 

 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 das Entidades Gestoras com terceiros; 

 Reconciliação anual referente à Entidade Gestora do Edifício, relativa ao ano de 2018; 

 Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2020; 

 Monitorização dos fluxos financeiros das Entidades Gestoras do Hospital; 
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 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; 

 Participação na Equipa de Projeto constituída pela UTAP para a realização do relatório Intercalar do 

Hospital de Loures;  

Hospital de Vila Franca de Xira 

 Elaboração do Relatório de Avaliação do Desempenho da Entidade Gestora do Estabelecimento, 

relativo ao ano de 2018; 

 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; 

 Avaliação das medidas em vigor no HVFX, no âmbito da prevenção da transmissão da infeção cruzada; 

 Avaliação da implementação da Via Verde Sépsis no Adulto no HVFX; 

 Acompanhamento da execução do plano de medidas corretivas implementado no HVFX relativamente 

à % fraturas da anca com cirurgia realizada nas primeiras 48 horas;  

 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; 

 Compilação e análise da informação necessária para suporte ao processo negocial no âmbito do 

Procedimento Anual referente ao ano de 2020; 

 Cálculo do valor previsível da remuneração base anual da Entidade Gestora do Edifício para 2020; 

 Relatório de avaliação de desempenho da Entidade Gestora do Edifício relativo ao 1º semestre de 2019; 

 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 2018; 
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 Visita inspetiva às instalações do hospital sobre a atividade da Entidade Gestora do Edifício e emissão 

do respetivo Relatório; 

 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; 

 Participação na Equipa de Projeto constituída na UTAP para a realização do Relatório Intercalar do 

Hospital Vila Franca Xira; 

 Apuramento dos Hospitais que constituem o Grupo de referência para o biénio 2020/2021; 

 Preparação da informação e participação no processo de mediação interposto pela EGEST sobre a 

responsabilidade financeira dos encargos com o tratamento aos reclusos com VIH.  

 

 

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 nas seguintes áreas:  

a) Elaborar Planos de Atividades anuais e plurianuais, considerando o Plano Nacional de Saúde e Planos 

Prioritários Nacionais da DGS, 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;  

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: 
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Participação em Grupos de Trabalho/Projetos e Programas/Workshops:  

 Participação/acompanhamento, enquanto focal point da ARSLVT, I.P., para o Programa para a Infeção 

VIH/SIDA; participação em Júri de Concurso da DGS, para apreciação das candidaturas para 

financiamento de projetos no âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA (13 concursos, 

com análise e parecer a 15 candidaturas). 

 5ª Ronda do Estudo Childhood Obesity Surveillance Intiative (COSI Portugal 2019) - Coordenação 

Regional deste Estudo, cuja 5ª Ronda, realizada no ano letivo de 2018/2019, decorreu em LVT, de 

setembro de 2018 a junho de 2019. O Estudo COSI Portugal é coordenado cientificamente e conduzido 

pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA, I.P.), em articulação com a Direção-

Geral da Saúde (DGS), e implementado, a nível Regional, pelas Administrações Regionais de Saúde 

(ARS) de Lisboa Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Centro e Norte, e a nível das Regiões Autónomas da 

Madeira e dos Açores, pelas Direções Regionais de Saúde (DRS).  

 Participação no Simpósio “CIOI – Obesidade Infantil”, que decorreu no dia 10 de julho de 2019, no 

Auditório do INSA. I.P., em Lisboa, e participação na mesa redonda sob o tema “Projetos em meio 

escolar”. 

 Organização da reunião de apresentação dos resultados do Estudo COSI Portugal 2019, com especial 

enfoque para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, que decorreu no dia 17 de outubro de 2019, no 

Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, e participação na mesa de debate. 

 Candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE), Portugal 2020, Fundo Social 

Europeu - Avaliação da execução do Programa de Formação, promovido pela ARSLVT, I.P., e elaborado 

e coordenado pelo NEP, pela Academia de Formação e Desenvolvimento da ARS e Assessoria do 

Conselho Diretivo, com submissão, em 2019, na Plataforma Portugal 2020, da informação relativa à 

execução física do Programa de Formação. 

 Coordenação, organização e elaboração, com a Academia de Formação e Desenvolvimento da ARSLVT, 

I.P., da Ação de Formação “Promover a atividade física e a alimentação saudável – Como? “. 

 Participação nas reuniões de coordenação e planeamento do Programa Lisboa +55, promovido pelo 

Município de Lisboa, e organização e execução das Sessões do Módulo de Literacia em Saúde e Estilos 

de Vida Saudáveis, da responsabilidade da ARSLVT, I,P., e da Ação de Formação dos Formadores para 

ministrarem as referidas Sessões.  

 Participação na Sessão Participativa “Ação intersectorial para reduzir as desigualdades em saúde na 

população”, que decorreu no dia 12 de março de 2019, na Sala do Arquivo, Paços do Concelho da 

Câmara Municipal de Lisboa. Esta Sessão foi promovida pelo Departamento para os Direitos Sociais da 

Câmara Municipal de Lisboa, com a colaboração da ARSLVT, I.P., e da Universidade de Coimbra, visando 

contribuir para a criação de uma estratégia conjunta e integrada de políticas orientadas para a 

equidade nos ganhos em saúde. 
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 Participação no workshop “Planeamento Subnacional para a Saúde Sustentável”, organizado pela 

Direção-Geral da Saúde, que decorreu nos dias 05, 06 e 17 de dezembro de 2019, no Auditório do 

Centro de Saúde de Sete Rios, em Lisboa, com um total de 21 horas de duração. 

 

Trabalhos de investigação, publicações e comunicações/apresentações: 

 Produção de literatura científica sob a forma de artigos: 1 artigo publicado em 2019, enquanto output 

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

 Moderação de Mesa Redonda no 15º Curso de Cessação Tabágica para Médicos “Mulheres, grávidas e 

Jovens”, que decorreu no dia 25 de março de 2019, no Auditório do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Lisboa. – Mesa Redonda – “Mulher, consumo de tabaco e cessação tabágica”. Moderador – responsável 

do NEP.  

 Apoio a trabalhos de investigação e de intervenção comunitária. 

 

Estatistica: 

 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 

(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. 

 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 (2019). 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Apoio e esclarecimento da EPPP e DPC em questões de codificação clínica e auditoria em GDH. 

 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. 

 Realização de projeções demográficas para a população da área de influência direta de alguns hospitais 

da Região. 

 Cálculo de amostra de episódios de urgência para auditoria ao Hospital de Cascais. 

 Estudo e construção de template das consultas de cessação tabágica na Região, com vista ao 

acompanhamento dos utentes que acedem à CAICT, com particular interesse nas utentes grávidas e 

fumadoras, em articulação com o Coordenador Regional do Programa de Cessação Tabágica. 

 Elaboração de apresentações na área dos investimentos e com informação complementar relativa à 

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

 

Outras atividades 

 Análise e tratamento de dados, no âmbito da monitorização e realização de relatórios de 

acompanhamento e execução de Projetos. 

 Participação na preparação de pareceres e respostas a solicitações de várias Entidades. 

 Análise de propostas legislativas ou de normas, com elaboração de sugestões/contributos, como, por 

exemplo, Norma de Orientação Profissional (NOP) “Identificação do Risco Nutricional/Desnutrição no 

Adulto”, da Ordem dos Nutricionistas; Projeto de Despacho referente ao modelo de organização e 

funcionamento dos núcleos/unidades/serviços de Nutrição no Serviço Nacional de Saúde. 

 Participação no Júri de Concurso realizado no âmbito do Programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP), que incluiu a responsável do NEP como 

Presidente, um elemento do DPC e um elemento do DRH como vogais efetivas. Foram apreciadas 3 

candidaturas, em 2019. 
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ACADEMIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

Execução Formativa da Sede da ARSLVT, I.P .– Formação realizada na ARSLVT, I.P.  

A realização formativa da ARSLVT, I.P., durante o ano de 2019, materializou-se num conjunto de 62 ações de 

formação que tiveram origem nas necessidades formativas identificadas em diagnóstico e de acordo com os eixos 

estratégicos superiormente determinados, das quais 9 ações de formação extraplano, consideradas também 

prioritárias pelo Conselho Diretivo, e que resultaram de necessidades prementes para responder a problemáticas 

relevantes.  

As ações de formação, no seu total, materializaram-se em 1441 formandos efetivos de todas as carreiras 

profissionais, com predominância na carreira de enfermagem.  

O total de horas de formação realizada internamente foi de 461.  

Os custos efetivos foram um total de 3719€, para as ações de formação internas.   

Foi realizado um Masstraining de Suporte Básico de Vida, em parceria com o INEM, em que participaram cerca 

de 500 alunos do 3º ciclo do ensino básico da Escola EB 2,3 Febo Moniz, em Almeirim, e que decorreu a 01 de abril, 

no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado.  

Ainda no âmbito da acreditação do INEM à ARSLVT , I.P., em SBV e SBV-DAE, participaram também três 

formadoras pertencentes à bolsa da Academia de Formação e Desenvolvimento, no Masstraining de Suporte Básico 

de Vida organizado pelo INEM para os alunos da Escola EB 2,3 Dr. Rui Grácio, do Agrupamento de Escolas Lápias 

– Sintra.  

Estágios Curriculares  

À data de 31 de dezembro de 2019, a ARSLVT, I.P., tem um total de 35 protocolos com Instituições de ensino 

superior, públicas e privadas, tendo sido celebrado, a 23 de maio de 2019, um protocolo novo com a Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra. Não foram efetuadas quaisquer reestruturações de protocolos já existentes. 

Relativamente ao processo de solicitação de estágios curriculares na ARSLVT, I.P., em 2019, foram 

rececionados, via e-mail, na Academia de Formação e Desenvolvimento, 195 processos de solicitação de estágios, 

num total de 3495 vagas. (ver distribuição abaixo). 

Nº vagas solicitadas por Instituição de Ensino (2019) 

Instituto Piaget — Coop. Desenv. Humano, Integral e Ecológico, C.R.L. 1 

Faculdade Medicina Dentária 43 

Esc. Superior Enf. Lisboa 859 

Esc. Superior Saúde Ribeiro Sanches - ERISA 50 

Esc. Superior Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 244 

Faculdade de Psicologia - Universidade Lisboa 11 

ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada 40 
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Escola Superior de Tecnologia da Saúde - IP Lisboa 55 

Egas Moniz - Cooperativa Ensino Superior C.R.L. 213 

Universidade Atlântica 479 

Universidade Autónoma 5 

Universidade Católica Portuguesa 250 

Universidade Lusófona 8 

Esc. Superior Saúde IP Setúbal 326 

Esc. Superior Educação IP Santarém 3 

Esc. Superior Saúde IP Santarém 491 

Esc. Superior Saúde IP Leiria 183 

Esc. Superior Saúde Dr. Lopes Dias IP Castelo Branco 18 

Esc. Superior Saúde IP Guarda 2 

ESESJD/Universidade de Évora 18 

Esc. Superior Saúde IP Portalegre 29 

Esc. Superior Educação Ciências Sociais IP Portalegre 1 

Esc. Superior Saúde Universidade Açores 1 

Esc. Superior Enf. São Francisco das Misericórdias 137 

Inst. Superior Ciências Sociais e Politicas - Universidade Lisboa 13 

ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa 10 

Agrupamento das Escolas Lima de Freitas 1 

Esc. Superior Enfermagem Coimbra 4 

 

São várias as áreas para as quais são requisitadas vagas de estágios, sendo a mais representativa a área de 

enfermagem, com 85,52% dos pedidos, seguida da área de fisioterapia, com 9,44%. 

Vagas por Área (2019) 

 N.º % 

Enfermagem 2989 85,52 

Psicologia 56 1,60 

Higiene Oral 45 1,29 

Nutrição 11 0,31 

Serviço Social 26 0,74 

Tec. Auxiliar de Saúde 1 0,03 

Fisioterapia 330 9,44 

Terapia da fala/ Ocupacional 16 0,46 

Saúde Ambiental 16 0,46 

Administração Pública 2 0,06 

Electrocardiologia 3 0,09 

Relativamente aos locais de estágio, 93% das vagas concentrou-se nos Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) e 4% das vagas foram solicitadas para a Divisão de Intervenção em Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD). 
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Nº vagas por Local Estágio (2019) 

ACES 3266 

DICAD 131 

DSP – ARSLVT (sede) 1 

ECRCCI – ARSLVT (sede) 1 

DGAG – ARSLVT (sede) 1 

 

 

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, I.P., 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, 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 efetuadas 

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 projetos de 

recomendação relativamente a assuntos referenciados à Comissão, em conformidade com o disposto no artº 2º do 

Regulamento Interno. 

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 artº 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 2019, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

1. Secção de Ética de Investigação 

Durante o ano de 2019, foram objeto de apreciação pareceres relativos a protocolos submetidos em 2018 e 2019 

à Comissão. 
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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 2019: 

001/CES/INV/2019 
Percurso de saúde da criança imigrante nacional de países terceiros residente em Portugal: um estudo de métodos 

mistos para o concelho da Amadora 

002/CES/INV/2019 Tradução e Adaptação Transcultural para português europeu do questionário GES 

003/CES/INV/2019 Género e toxicodependência. Análisis de la utilización femenina de drogas en la Pós-descriminalización 

004/CES/INV/2019 
Perfil de atividade física dos profissionais e uso do questionário de avaliação 

dos níveis de atividade física pelas equipas de família do ACES Médio Tejo 

005/CES/INV/2019 
Avaliação Económica da Realização do Rastreio do Cancro do Colo do Útero (RCCU) na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Sesimbra. 

006/CES/INV/2019 Cultura de segurança nos cuidados de saúde primários: o impacto das IACS 

007/CES/INV/2019 As competências e intervenções do enfermeiro especialista de saúde comunitária e de saúde pública. 

008/CES/INV/2019 Adolescência e Tabaco: análise da eficácia de um programa de educação para a saúde 

009/CES/INV/2019 URBANTB 

010/CES/INV/2019 A recuperação após acidente doméstico ou de lazer na área de influência de Centro Hospitalar do oeste 

011/CES/INV/2019 A influência da qualidade de vida no trabalho no turnover dos profissionais da área da saúde no ACES Lezíria 

012/CES/INV/2019 
An observational study to evaluate the epidemiological impact of the human papillomavirus vaccination program on 

genital warts at two Sexually Transmitted Diseases clinics in Portugal 

013/CES/INV/2019 Desenvolvimento Infantil, Parentalidade e os Cuidados de Saúde Primários 

014/CES/INV/2019 Tradução, validação e adaptação da Preparedness for caregiving scale para a população portuguesa 

015/CES/INV/2019 Qualiprost – Portugal 

016/CES/INV/2019 DIABEER - Efeito do consumo de cerveja sem álcool no controlo glicémico de diabéticos tipo 2 

017/CES/INV/2019 Conhecimentos dos pais sobre alimentação numa população pediátrica de Lisboa 

018/CES/INV/2019 Estudo clínico de terapêutica não convencional 

019/CES/INV/2019 
Avaliação da Saúde da população da União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires considerando a 

exposição ambiental local 

020/CES/INV/2019 
Avaliação da efetividade, funcionamento e custo-efetividade de duas intervenções para a promoção da atividade física 

nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde Português 

021/CES/INV/2019 Envelhecimento e cuidados informais: a importância da resposta de descanso (RNCCI) 

022/CES/INV/2019 Prevalência de fatores de risco para doenças não transmissíveis em requerentes de asilo (…) 

023/CES/INV/2019 Sinais vitais: o futuro do modelo de Redução de Danos no Serviço Nacional de Saúde 

024/CES/INV/2019 Projeto earlyMYCO 

025/CES/INV/2019 Projeto Iceberg 
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026/CES/INV/2019 As capacidades dinâmicas como estratégia nas organizações públicas de saúde 

027/CES/INV/2019 Exposição da população portuguesa a químicos ambientais: um estudo aninhado no INSEF 2015 

028/CES/INV/2019 
O contributo das competências de comunicação do profissional de saúde para a literacia em saúde: O modelo ACP – 

Assertividade (A), Clareza (C) e Positividade (P) na relação terapêutica 

029/CES/INV/2019 A comunicação nos Cuidados de Saúde Primários: Estratégias para a promoção da saúde e prevenção da doença 

030/CES/INV/2019 Avaliação da formação em Psiquiatria pelos Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar 

031/CES/INV/2019 
Pré-Obesidade nos Cuidados de Saúde Primários - Mapeamento, Desenvolvimento e Avaliação de uma Intervenção para 

Perda de Peso em Adultos 

032/CES/INV/2019 Características de personalidade e de psicopatologia em amostras clínicas de adolescentes portugueses 

033/CESINV/2019 Perturbação de Ansiedade Generalizada e Somatização em Millennials do ACES de Cascais em 2019 

034/CES/INV/2019  

035/CES/INV/2019 Validação de versão adaptada das escalas «Graffar» e «APGAR familiar» e da escala «Vulnerabilidade económica» 

036/CES/INV/2019 Motivos de Faltas à Consulta de Planeamento Familiar numa Unidade de Saúde Familiar 

037/CES/INV/2019 Queda no idoso, Promover para não acontecer 

038/CES/INV/2019 Impacto dos inibidores das dipeptidil peptidase 4 (iDPP-4) em Portugal 

039/CES/INV/2019 
Saúde, competência cultural e imigração: estudo de caso da unidade de saúde Familiar (USF) da Baixa como projeto de 

aproximação das necessidades  

040/CES/INV/2019 Pedido de autorização Escala Brece de Relacionamento Familiar 

041/CES/INV/2019 
Fecundidade, imigração e aculturação: abordagem interseccional das experiências e expectativas de saúde sexual e 

reprodutiva em famílias cabo-verdianas e portuguesas 

042/CES/INV/2019 Realização de um estudo pelo Observatório Português dos Cuidados Paliativos (OPCP) 

043/CES/INV/2019 
Alimentação e crescimento nos primeiros anos de vida - Caracterização dos hábitos alimentares e avaliação 

antropométrica 

044/CES/INV/2019 
Contributo da Gestão em Enfermagem no uso racional e seguro de medicamentos / produtos farmacêuticos (M/PF) nos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP 

045/CES/INV/2019 Hipertensão arterial 

046/CES/INV/2019 Viabilidade da combinação de papéis médicos e de enfermagem em Portugal: análise das áreas de consenso 

047/CES/INV/2019 Adesão ao regime terapêutico da pessoa idosa polimedicada em contexto domiciliário 

048/CES/INV/2019  A abordagem da amamentação pelos médicos 

049/CES/INV/2019 CUIDAR melhor – projeto de intervenção comunitária na gestão da sobrecarga dos cuidadores informais 

050/CES/INV/2019 Avaliação da referenciação pelo SNS 24 

051/CES/INV/2019 Literacia em saúde: promoção de hábitos de alimentação saudável 

052/CES/INV/2019 Literacia em Saúde: promoção do acesso à informação em saúde 

053/CES/INV/2019 Inércia terapêutica na diabetes mellitus tipo 2 - perceção dos médicos de família e clínica geral do ACES Almada-Seixal 
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054/CES/INV/2019 Impacto de uma aula de ginástica na mudança da prática de exercício físico em utentes sedentários com mais de 55 

anos 

055/CES/INV/2019 Promoção da saúde nos adolescentes: a educação sexual em contexto escolar  

056/CES/INV2019 Vacinar para prevenir – o sarampo e a imunidade de grupo 

057/CES/INV/2019 Avaliação económica do software de inteligência artificial Retmarker no rastreio da retinopatia diabética 

058/CES/INV/2019 Promoção de saúde em meio escolar: O enfermeiro e a e-Educação para a Sexualidade de Adolescentes 

059/CES/INV/2019 Caracterização do método contracetivo em mulheres hipertensas em idade fértil na USF Villa Longa 

060/CES/INV/2019 Grau de satisfação dos utentes que usufruem de cuidados de Terapia Ocupacional em contexto domiciliário 

061/CES/INV/2019 Cuidados de Saúde Primários: qual a perspectiva dos adolescentes? 

062/CES/INV/2019 Barreiras e facilitadores de denúncia por parte dos médicos de família de episódios de violência doméstica 

063/CES/INV/2019 Dor Lombar Crónica: conhecer melhor para tratar melhor 

064/CES/INV/2019 “Bullying e Cyberbullying – fenómenos de uma era cada vez mais tecnológica 

065/CES/INV/2019 Socialização Organizacional 

066/CES/INV/2019 Prevenir a Diabetes Mellitus tipo 2 numa população em risco - Intervenção de Enfermagem Comunitária 

067/CES/INV/2019 
Sabe que tem Enfermeiro de Familia? Avaliar conhecimento dos utentes sobre existência de enfermeiro de família na 

sua equipa de saúde. 

068/CES/INV/2019 Impacto dos inibidores das dipeptidil peptidase 4 (iDPP-4) em Portugal 

069/CES/INV/2019 Fertilidade e infertilidade 

070/CES/INV/2019 Perturbações do Sono em Idade Pediátrica. Qualidade do sono numa população pediátrica dos 2 aos 10 anos 

071/CES/INV/2019 
Estarão os doentes medicados com varfarina hipocoagulados eficazmente? – Avaliação em duas Unidades de Saúde 

Familiar da Região de Lisboa 

072/CES/INV/2019 Um retrato da violência contra profissionais de saúde 

073/CES/INV/2019 Uncertainty and medical decisions with multimorbidity patients in primary care 

074/CES/INV/2019 
Vulnerabilidade acrescida do idoso em cuidados de saúde primários: intervenções de enfermagem comunitária na 

prevenção de quedas 

075/CES/INV/2019 
A promoção da Saúde Mental Materna peri-natal - Da Evidência Científica à construção de um Programa/Protótipo de 

Intervenção em Cuidados de Saúde Primários 

076/CES/INV/2019 Promoção de Saúde na Adesão ao rastreio do Cancro do cólon e reto 

077/CES/INV/2019 Eliminar o Sarampo: Uma Meta a Alcançar 

078/CES/INV/2019 Mandados de condução 

079/CES/INV/2019 Perturbações de ansiedade e depressão 

080/CES/INV/2019 A Saúde dos utilizadores do Balneário Público da cidade de Lisboa  

081/CES/INV/2019 Saúde Mental Infantil nos Cuidados Primários 

082/CES/INV/2019 A Realidade Portuguesa das Dislipidemias Familiares 
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083/CES/INV/2019 A Transição da Diversificação Alimentar no 1º Ano de Vida - Conhecimentos, Práticas e Atitudes das Mães 

084/CES/INV/2019 Medo e Ansiedade Dentária em Crianças na Consulta de Higiene Oral 

085/CES/INV/2019 
Colheita de amostras de células do colo do útero, no âmbito do projeto ELEVATE - EarLy dEtection of cerVical cAncer 

in hard-to-reach populations of women through portable and point-of-care HPV Testing 

086/CES/INV/2019 
Avaliação do impacto da certificação “ACeS Amigo dos Bebés” na exclusividade e duração da amamentação em duas 

unidades de saúde 

087/CES/INV/2019 
Autoavaliação da qualidade de vida, hábitos de exercício físico e características sociodemográficas dos utentes 

participantes na iniciativa Caminhar com os nossos utentes 

088/CES/INV/2019 
Intervenções de Enfermagem na promoção da adesão terapêutica na pessoa com DPOC no contexto dos Cuidados de 

Saúde Primários 

089/CES/INV/2019 Literacia em saúde e doença cardiovascular na diabetes tipo 2 

090/CES/INV/2019 Motivos de não adesão aos Cuidados de Saúde Primários 

091/CES/INV/2019 Avaliação de atingimento do colesterol LDL Alvo em utentes diabéticos de uma USF 

092/CES/INV/2019 Estudo transversal de vacinação contra o vírus influenza em doentes com patologia cardíaca 

093/CES/INV/2019 Diabetes gestacional: uma visão do passado à luz das orientações de hoje, coorte retrospetiva nacional 

094/CES/INV/2019 Semente gravidez e primeiros anos de vida 

095/CES/INV/2019 Desenvolvimento, avaliação e implementação de um aplicativo para dispositivos móveis (…) 

096/CES/INV/2019 Perceções dos profissionais de saúde sobre a reforma dos cuidados de saúde primários 

097/CES/INV/2019 
As Expressões da Migração: A promoção da saúde mental dos migrantes que acedem ao Centro Nacional de Apoio à 

Integração de Migrantes 

098/CES/INV/2019 Instrução de Processo à Comissão de Ética para a Saúde da ARSLVT 

099/CES/INV/2019 A adesão ao regime medicamentoso na pessoa idosa e seu cuidador no domicílio 

100/CES/INV/2019 Caracterização da fisioterapia nas unidades de internamento de RNCCI 

101/CES/INV/2019 Projecto METHIS:  

102/CES/INV/2019 Tempo de ecrãs: da exposição ao aconselhamento 

103/CES/INV/2019 Avaliação da sobrecarga dos cuidadores informais de utentes idosos dependentes na USF ARS médica 

104/CES/INV/2019 A contraceção reversível de longa duração e a Medicina Geral e Familiar: estudo de melhoria de qualidade 

105/CES/INV/2019 Capacitação da Comunidade Escolar – Consulta do Adolescente 

106/CES/INV/2019 Realidade da Medicina Defensiva nos Cuidados de Saúde Primários 

107/CES/INV/2019 Doseamento Periódico de Vitamina B12 na Terapêutica com Metformina: Uma Realidade 

108/CES/INV/2019 Projecto de levantamento de dados relativos ao uso de ecrãs junto de crianças e respetivos encarregados de educação 

109/CES/INV/2019 Caracterização dos utentes com perturbação depressiva em idade adulta numa Unidade de Saúde Familiar 

110/CES/INV/2019 TDAR para deteção de Streptococcus A na Amigdalite 

111/CES/INV/2019 USF Oriente Amiga das Pessoas Idosas 
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112/CES/INV/2019 
Evaluating the Health and Social Impact of Portugal’s First Mobile Drug Consumption Room on Clients and their 

Communities: Three Studies 

113/DES/INV/2019  Patologia do Sono na Consulta de Saúde Infantil 

114/CES/INV/2019 Proposta de capacitação da pessoa com alterações do aparelho circulatório e do seu cuidado 

115/CES/INV/2019 A Intenção de Turnover e o comprometimento organizacional dos enfermeiros em Cuidados de Saúde Primários 

116/CES/INV/2019 
Satisfação dos clientes com os cuidados de Enfermagem de uma ECCI de um ACES da região de  

Lisboa 

118/CES/INV/2019 
Saúde em Viagem: Consciencialização, Comportamentos e Práticas - Caracterização de viajantes do Aeroporto 

Humberto Delgado, Lisboa, Portugal  

119/CES/INV/2019 Intervenção de Enfermagem em parceria com os Cuidadores Informais para gestão do stresse 

120/CES/INV/2019 Contributos do enfermeiro especialista em reabilitação na ECL: desafios para além do cuidar 

121/CES/INV/2019 

Práticas e conhecimentos dos Médicos de Medicina Geral e Familiar relativamente ao aconselhamento nutricional na 

Área Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

122/CES/INV/2019 O Ambiente de Prática de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, na região de Lisboa 

123/CES/INV/2019 Consentimento informado livre e esclarecido por escrito nos procedimentos em MGF 

124/CES/INV/2019 
Abordagem do Álcool nos Cuidados de Saúde Primários 

Consumo, abuso e dependência, ausentes ou subdiagnosticados? 

125/CES/INV/2019 Perfil de utilização das consultas médicas pelos grandes utilizadores numa unidade de saúde familiar do Seixal 

126/CES/INV/2019 

Impacto dos testes de metilação do DNA na triagem dos casos HPV alto risco positivos num programa de rastreio de 

cancro do colo do útero por teste de HPV primário  

127/CES/INV/2019 

Perceções de médicos internos de Medicina Geral e Familiar de Portugal acerca das suas competências em Cuidados 

Paliativos 

128/CES/INV/2019 O Serviço Social em Programas de assistência-pré-natal: Um estudo entre Brasil e Portugal 

129/CES/INV/2019 Literacia em saúde na ARS 

130/CES/INV/2019 Programa Comunitário de Reabilitação Respiratória a implementar no ACES Loures-Odivelas 

131/CES/INV/2019 Obesidade infantil: pais e perceção da imagem corporal 

132/CES/INV/2019 “Vamos brincar"? Estudo sobre os hábitos do brincar 

133/CES/INV/2019  Aprendizagem Relacional - Um Feedback Nacional. 

134/CES/INV/2019 

Estatinas em prevenção primária e secundária em idosos com 75 ou mais anos na região de Lisboa e Vale do Tejo: 

estudo observacional 

135/CES/INV/2019 As Técnicas de Comunicação em Cuidados Paliativos: Na relação entre a Civilidade e as estratégias de Coping 

136/CES/INV/2019 Impacto de uma Ação Formativa Estruturada em Utentes com DM2 Insulinotratados 

137/CES/INV/2019 Clinical questions in primary care: where do you find the answers?  - a cross-sectional study 

138/CES/INV/2019 Nova submissão do QUALIPROST 

139/CES/INV/2019 
Intercorrências durante e após a viagem nos utentes da Consulta do Viajante da USP Loures-Odivelas de outubro de 

2018 a outubro de 2019 
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140/CES/INV/2019 

Qual a proporção de doentes com o diagnóstico de Fibrilhação Auricular que são elegíveis para anticoagulação oral e 

que estão anticoagulados? – Estudo de uma USF do ACES de Loures-Odivelas. 

141/CES/INV/2019 Diabetes melitus Gestacional 

142/CES/INV/2019 Adesão à terapêutica farmacológica da neuropatia ótica glaucomatosa na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

143/CES/INV/2019 Testamento vital: o que sabem os nossos utentes? 

144/CES/INV/2019 Projecto Iceberg 

145/CES/INV/2019 Promoção do Autocuidado na pessoa com DPOC 

146/CES/INV/2019 Avaliação do Projeto de Prescrição Social em Unidades de Saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo 

147/CES/INV/2019 Estudo Cmore 

148/CES/INV/2019 Avaliação e melhoria da qualidade na aplicação de consentimentos informados numa Unidade de Saúde Familiar 

149/CES/INV/2019 Prevalência do Absentismo em consultas médicas em duas USF do ACES Almada-Seixal 

150/CES/INV/2019 InformalMente 

151/CES/INV/2019 
Avaliação das características sócio-demográficas e comportamento tabágico dos utentes fumadores com diabetes 

mellitus tipo 2 

152/CES/INV/2019 

A Acessibilidade aos Cuidados de Saúde da Pessoa idosa dependente/Família em Contexto Domiciliário – Potencial de 

uma intervenção eNursing 

153/CES/INV/2019 

Prevalência de Tuberculose e VIH em Refugiados: estudo epidemiológico descritivo de Centro de Acolhimento de 

Refugiados 2019 

154/CES/INV/2019 

Proposta de Capacitação da Pessoa com Alterações do Aparelho Circulatório e do seu Cuidador: Ganhos Sensíveis dos 

Cuidados de Enfermagem de Reabilitação 

155/CES/INV/2019 Processo cft 

156/CES/INV2019 

Estudo #SCReeN - exposição a ecrãs e seu impacto no sono e comportamento em crianças com idade inferior a 5 anos 

em Portugal continental 

157/CES/INV/2019 USF das Conchas Amiga das Pessoas Idosas 

158/CES/INV/2019 InvestigAção para o acesso à saúde e educação 

159/CES/INV/019 Ao encontro de quem cuida: Intervenções de enfermagem na gestão do stress em parceria com o cuidador informal 

 

2. Secção de Ética Assistencial 

Os seguintes pareceres foram objeto de análise nesta secção: 

 001/ASS/2019 – Sistemas informáticos de apoio à prática clinica (01.02.2019)  

ACES LX Central 

 002/ASS/2019 – Testamento Vital (18.02.2019) 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 

 003/ASS/2019 - Consentimento Informado_Consulta_Telenefrologia 

Dr. Faria Vaz, Ricardina Barroso e Deolinda Barata 
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 004/ASS/2019 – Declaração médica emitida por profissional de saúde da UCSP Alameda - Prof. Sérgio Deodato 

 005/ASS/2019 - Partilha de dados para base de dados de cuidados paliativos da Universidade Católica 

(Observatório de Cuidados Paliativos) - Dr.ª Maria do Carmo 

 006/CES/ASS/2019 – Projeto de trabalho Egas Moniz - AFV 

 007/CES/ASS/2019 – Relatórios Hospital VFX 2018 - AFV 

 008/CES/ASS/2019 – Relatórios Hospital Beatriz Ângelo 2018 - AFV 

 009/CES/ASS/2019 – Relatório Anual Cascais 2018 - AFV 

 010/CES/ASS/2019 – Processo ERS/046/2019 – Procedimento Administrativo 

 011/CES/ASS/2019 - Pedido de parecer sobre situação clínica – USF da BAIXA 

 012/CES/ASS/2019 - Questões sobre comunicação médico-paciente 

 013/CES/ASS/2019 – Consentimento Informado (DICAD) 

 014/CES/ASS/2019 – Pedido de parecer sobre legitimidade de marcar e realizar consultas em nome de 

terceiros. 

 015/CES/ASS/2019 – Relatório médico com informação clinica solicitado por seguradora 

 016/CES/ASS/2019 – Preenchimento de formulários de seguradora 

 017/CES/ASS/2019 – Pedido do GJC Emissão de Atestado Médico para a Carta de Condução 

 018/CES/ASS/2019 – Reclamação – nulidade de ato administrativo. Arquivado 

 019/CES/ASS/2019 – Identidade de Género 

 020/CES/ASS/2019 – Renovação de licença para detenção de arma no domicílio 

 

3. Outras actividades 

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, I.P., mantém a Presidência da direção da RedÉtica desde 2015, promovendo as reuniões com 

o grupo coordenador. 

A CES tem colaborada ativamente na realização dos seminários da RedÉtica, em 2019, 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 16 horas. 

Preletores: António Barbosa; José Pereira de Almeida; Inês Maio; Artur Ramon de La Feria; Sérgio Deodato; Ivone 

Gaspar; Teresa Marçal; Pascale Charondiére; Maria do Carmo Vale; Armandina do Carmo; João Ramires; Hélder 

Raposo 
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c) Cursos de Ética Prática para internos de Saúde Pública 

Por proposta da Coordenação do Internato de Saúde Pública da ARSLVT, I.P., 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 

Realizaram-se ações de formação do programa de interlocução ética nas unidades Funcionais de Saúde 

creditadas na ARSLVT, I.P.. 

e) Em dezembro de 2019, a CES da ARSLVT, I.P., desenvolveu um conjunto de atividades de interação e 

cooperação com as Comissões de Ética para a Saúde e as Comissões de Ética da Academia da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, de que resultou: 

a. A realização da primeira reunião das Comissões de Ética da Região que se designou por Lisbética 

e; 

b. A criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de normas de submissão 

para a investigação clínica; 

c. A divulgação na página da ARSLVT, I.P., da lista das Comissões de Ética da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo, da sua composição e dos links para as páginas institucionais; 

f) 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 responder 

atempadamente a todas essas solicitações. 

 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA PARA A SAÚDE 

As atividades desenvolvidas por este serviço, no ano de 2019, constam na ficha do serviço em anexo. 

 

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.  
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Durante o ano de 2019, desenvolveu as seguintes atividades: 

Resumo das principais 
atividades 

Principais resultados 

Vigilância da saúde dos 
trabalhadores 

Em 2019, mantiveram-se as consultas de vigilância da saúde dos trabalhadores da ARSLVT, I.P.. Foram 
realizadas 1 227 consultas, das quais 720 foram de admissão/iniciais, 291 periódicas e 216 ocasionais. 

Vacinação dos trabalhadores 
contra a gripe sazonal 

A vacinação contra a gripe sazonal é promovida e administrada nas consultas de enfermagem do 
trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores e prevenir a transmissão da doença. Foram 
administradas, em 2019, pelo SSO, 132 doses de vacinas contra a gripe. 

Avaliação de riscos aos edifícios 

As auditorias aos edifícios têm por objetivo a identificação e avaliação de riscos presentes nas instalações 
das unidades de saúde da ARSLVT, I.P., para determinação de medidas corretivas e de proteção da saúde 
dos trabalhadores. Em 2019, dos 182 edifícios sem avaliação, foram alvo de auditoria 19 edifícios (mais 
um do que o previsto). 

Avaliação de postos de trabalho 

As avaliações aos postos de trabalho (individuais) tem como objetivo identificar riscos profissionais a 
que os trabalhadores estejam expostos, de modo a indicar medidas preventivas ou corretivas das 
condições observadas. Estas avaliações são efetuadas por solicitação dos médicos do trabalho, para 
apoio à vigilância da saúde dos trabalhadores. Em 2019, realizaram-se 12 avaliações individuais e outras 
5 foram encaminhadas para avaliação de edifício. 

Formação aos trabalhadores 
O SSO colabora na dinamização de formação em matéria de segurança e saúde do trabalho. Em 2019, 
realizaram-se 17 ações, num total de 29 horas, dirigidas a 142 profissionais. 

 

GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO 

As atividades desenvolvidas por este serviço, no ano de 2019, constam na ficha do serviço em anexo. 

 

GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS  

As atividades desenvolvidas por este serviço, no ano de 2019, constam na ficha do serviço em anexo. 

 

GABINETE DE AUDITORIA INTERNA 

Para além das atividades previstas em sede de Plano de Atividades, o Gabinete de Auditoria Interna 

desenvolveu, ainda, as seguintes atividades: 

Resumo das principais atividades Principais resultados 

Desenvolvimento de auditoria ao desempenho dos profissionais das 
unidades funcionais dos ACES 

Realizados 64 relatórios de auditoria ao incremento dos horários de 
trabalho acima das 35 horas 

Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) 
da ARSLVT, I.P. 

PPRCIC da ARSLVT, I.P., aprovado pelo CD em 8/7/2019 (ata n.º92/2019) 

Relatório de Execução do PPRCIC de 2018  
Relatório de execução 2018 do PPRCIC da ARSLVT, I.P., aprovado pelo CD 
em 8/7/2019 (ata n.º92/2019) 

Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS, dando inicio a um 
processo de fortalecimento do controlo instituído sobre as prestações dos 
serviços/fármacos com origem nas prescrições pagas pela ARSLVT, I.P. 

Estudo de implementação de controlo sistemático sobre a prestação de 
serviços dos Cuidados Respiratórios Domiciliários 

Colaboração com o GCCI  
Realização de análises e reportes nos termos dos grupos de trabalho 
específicos do GCCI. Tendo a ARSLVT, I.P., coordenado o grupo de trabalho 
das USF mod. B 

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO 

As atividades desenvolvidas por este serviço, no ano de 2019, constam na ficha do serviço em anexo. 

AFETAÇÃO REAL E PREVISTA DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

RECURSOS HUMANOS  
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TABELA 4 - RECURSOS HUMANOS 2019 

 

Fonte – Os dados de “Efetivos Realizados” correspondem a dados do Balanço Social do ano de 2019. 

GRÁFICO 1 - RECURSOS HUMANOS 2019-2018 

 

 

 

Fonte - Dados do Balanço Social dos anos indicados. 

 

O aumento de 126 efetivos entre 31/12/2018 e 31/12/2019 deveu-se, sobretudo, ao aumento do número de 

assistentes técnicos (+129 Assistentes Técnicos e Coordenadores Técnicos), ao aumento do número de médicos 

(+58), ao aumento do número de técnicos superiores (+20) e de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 

(+10). 

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS 

(Planeados)

01-01-2019

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2019

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 4 4 20 80 80 0,00 0%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 24 23 16 384 368 -16,00 -4%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 414 383 12 4968 4596 -372,00 -8%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 8 17 9 72 153 81,00 53%

Técnicos de Informática 30 27 8 240 216 -24,00 -11%

Assistentes Técnicos 2.077 1991 8 16616 15928 -688,00 -4%

Assistentes Operacionais 676 531 5 3380 2655 -725,00 -27%

Outros (exemplos) - - -

Médicos 2.959 2775 12 35508 33300 -2208,00 -7%

Enfermeiros 2.718 2701 12 32616 32412 -204,00 -1%

Administradores Hospitalares 15 12 12 180 144 -36,00 -25%

Tecnicos Superiores de Saúde 153 154 12 1836 1848 12,00 1%

Farmacêuticos 10 9 12 120 108 -12,00 -11%

Inspetores

Investigadores

Tecnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 302 306 12 3624 3672 48,00 1%

Totais 9.390 8.933 99.624 95.480 -4.144 -4%
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Este aumento de profissionais deveu-se, sobretudo, ao desenvolvimento do Programa de Regularização de 

Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), que permitiu integrar vários profissionais com vínculo 

definitivo, exceto para o grupo profissional médico, cujo aumento do número de profissionais resultou dos 

procedimentos concursais desenvolvidos no decorrer do ano de 2019. 

Apesar de o número geral de efetivos no ano de 2019 ter aumentado na ARSLVT, I.P., verificou-se um 

decréscimo no grupo profissional de assistentes operacionais (-55), resultante, sobretudo, de saídas e da política 

de recursos humanos de valorização profissional, permitindo a mobilidade intercarreiras para a carreira de 

assistente técnico, a profissionais habilitados com a habilitação literária necessária. Verificou-se, também, um 

decréscimo do número de médicos em formação pré-carreira (-17) e do número de enfermeiros (-14). 

 

TABELA 5 - GRUPOS PROFISSIONAIS NA ARSLVT, I.P. – 2018 e 2019 

 

 

Destaca-se o facto de quase 82,8% do total de efetivos da ARSLVT, I.P., serem do sexo feminino. 

Do total de profissionais, verifica-se que 19,9% (1777 efetivos) têm 60 anos ou mais de idade. Ainda, 5,9% (485 

efetivos) tinham, no final do ano de 2019, 65 ou mais anos, prevendo-se a sua aposentação ou saída (no caso dos 

médicos ativos após aposentação) a breve prazo. 

 

DESIGNAÇÃO
EFETIVOS

31-12-2018

EFETIVOS

31-12-2019

Variação 

2019-2018

Dirigentes - Direção Superior 4 4 0

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 24 23 -1

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 363 383 20

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 8 17 9

Técnicos de Informática 30 27 -3

Assistentes Técnicos 1.871 1.991 120

Assistentes Operacionais 586 531 -55

Outros (carreiras especiais da saúde): 0

Médicos 2.024 2.082 58

Médicos (formação pré-carreira) 710 693 -17

Enfermeiros 2.715 2.701 -14

Administradores Hospitalares 15 12 -3

Técnicos Superiores de Saúde 153 154 1

Farmacêuticos 8 9 1

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 296 306 10

Totais 8.807 8.933 126
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EFETIVOS 

 

 

 

Se se atentar na análise da evolução dos recursos humanos nos últimos 7 anos, assinala-se a tendência de um 

aumento do número de efetivos ao longo destes anos na ARSLVT, I.P., desde o ano 2014, tendo-se registado um 

aumento de 1003 efetivos até 2019, face a 2014. 

 

Evolução de recursos humanos no período entre 2017-2019 

DESIGNAÇÃO 
EFETIVOS   

2017 
EFETIVOS  

2018 
EFETIVOS  

2019 
Variação  
2018/17 

% 
Variação 
2018/17 

Variação  
2019/18 

% 
Variação  
2019/18 

Variação  
2019/17 

% Variação  
2019/17 

Dirigentes - Direção Superior 4 4 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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

22 24 
23 

2 9,1% -1 -4,2% 1 4,3% 

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de 
Informática) 

348 363 
383 

15 4,3% 20 5,5% 35 9,1% 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 19 8 17 -11 -57,9% 9 112,5% -2 -11,8% 

Técnicos de Informática 29 30 27 1 3,4% -3 -10,0% -2 -7,4% 

Assistentes Técnicos  1 818 1 871 1991 53 2,9% 120 6,4% 173 8,7% 

Assistentes Operacionais 628 586 531 -42 -6,7% -55 -9,4% -97 -18,3% 

Outros (carreiras especiais da saúde):                   

Médicos 1 988 2035 2093 47 2,4% 58 2,9% 105 5,0% 

  MGF e Clínicos Gerais 1 860 1 906 1958 46 2,5% 52 2,7% 98 5,0% 

  Saúde Pública 88 94 98 6 6,8% 4 4,3% 10 10,2% 

  Hospitalares 40 35 37 -5 -12,5% 2 5,7% -3 -8,1% 

Ano
N.º de efetivos

(Balanço Social)

2013 8.251

2014 7.930

2015 8.126

2016 8.283

2017 8.452

2018 8.807

2019 8.933
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Médicos (formação pré-carreira) 687 699 682 12 1,7% -17 -2,4% -5 -0,7% 

  Formação Pré-Carreira MGF 634 652 644 18 2,8% -8 -1,2% 10 1,6% 

  Formação Pré-Carreira SP 53 47 38 -6 -11,3% -9 -19,1% -15 -39,5% 

Enfermeiros   2 442 2 715 2701 273 11,2% -14 -0,5% 259 9,6% 

Administradores Hospitalares 13 15 12 2 15,4% -3 -20,0% -1 -8,3% 

Técnicos Superiores de Saúde 158 155 154 -3 -1,9% -1 -0,6% -4 -2,6% 

  Engenharia Sanitária 7 7 6   0,0%   -14,3%   -16,7% 

  Psicologia Clínica 136 142 141 6 4,4% -1 -0,7% 5 3,5% 

  Nutrição 4 4 5 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0% 

  Farmácia 9 0 0 -9 -100,0% 0   -9   

  Laboratório 2 2 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Farmacêuticos 0 8 9 8   1 12,5% 9 100,0% 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 296 294 306 -2 -0,7% 12 4,1% 10 3,3% 

  Análises Clínicas e  de Saúde Pública 2 2 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  Cardiopneumologia 13 14 17 1 7,7% 3 21,4% 4 23,5% 

  Farmácia 6 5 6 -1 -16,7% 1 20,0% 0 0,0% 

  Fisioterapia 43 43 46 0 0,0% 3 7,0% 3 6,5% 

  Higiene Oral 58 59 62 1 1,7% 3 5,1% 4 6,5% 

  Ortoptista 2 2 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  Radiologia 18 18 18 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  Saúde Ambiental 126 125 124 -1 -0,8% -1 -0,8% -2 -1,6% 

  Terapia da Fala 5 4 5 -1 -20,0% 1 25,0% 0 0,0% 

  Terapia Ocupacional 23 22 24 -1 -4,3% 2 9,1% 1 4,2% 

Totais 8 452 8 807 8 933 355 4,2% 126 1,4% 481 5,4% 

 

Entre os anos de 2017 e 2019, a ARSLVT, I.P., teve um acréscimo de recursos humanos de 5,4% (481 

profissionais), que se deveu sobretudo ao seguinte: 

• Desenvolvimento do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) 

que permitiu regularizar profissionais que não contabilizados no âmbito do Balanço Social (como sejam contratos 

emprego inserção, prestadores de serviço, ex-estagiários PEPAC). Com a regularização do vínculo, passaram a 

contabilizar no balanço social. Este procedimento permitiu a regularização de vínculos de técnicos superiores 

(regime geral, serviço social), assistentes técnicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e assistentes 

operacionais. 

• Colocação de enfermeiros na sequência de conclusão do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 10946-

A/2015, e que atribuiu 386 postos de trabalho à ARSLVT, I.P.; 

• Aumento do número de vagas para colocação de médicos recém-especialistas – do ano de 2017 a 2019, 

verificou-se um acréscimo de 105 médicos, dos quais 98 são medicina geral e familiar, o que permitiu atribuir 

médico de família a vários utentes. 

O acréscimo de recursos humanos verificou-se, principalmente, nos seguintes grupos profissionais: 

• Técnicos superiores = +35 

• Assistentes Técnicos = +173 

• Médicos= +105 
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• Enfermeiros = +259 

• TSDT = +10 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os valores relativos à execução final do Orçamento da despesa desta ARS, a 31-12-2019, foram os seguintes: 

TABELA 6 – EXECUÇÃO FINAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA 

 

TABELA 7 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

No ano de 2019, foi cobrada receita no valor de 1.614.058.294€, correspondendo a uma execução orçamental 

de 97% face ao orçamento corrigido. 

Comparando com o ano anterior, verificou-se um acréscimo de receita cobrada no montante de 64.291.714€ 

(+ 4%), derivado, essencialmente, do efeito dos aumentos nas rubricas de Transferências correntes de 63.041.452 

€ (+ 4 %) e Taxas, multas e outras penalidades de 2.075.070 € (+ 6 %). 

 

RECURSOS.FINANCEIROS.-.2019.(Euros)

DESIGNAÇÃO
ORÇAMENTO.INICIAL.

2019

ORÇAMENTO.CORRIGIDO.

2019

ORÇAMENTO 

EXECUTADO.2019
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento.de.Funcionamento 1.260.858.900 € 1.362.999.752 € 1.321.220.229 € -41.779.523 -3%

Despesas.com.Pessoal 330.914.715 € 339.354.756 € 339.290.730 € -64.026 0%

Aquisições.de.Bens.e.Serviços.Correntes 928.154.185 € 1.021.492.833 € 979.893.701 € -41.599.132 -4%

Outras.Despesas.Correntes.e.de.Capital 1.790.000 € 2.152.163 € 2.035.798 € -116.365 -5%

Orçamento.de.Investimentos.(OI) 13.239.000 € 13.218.710 € 8.185.760 € -5.032.950 -38%

Outros.Valores 260.000.000 € 281.537.330 € 281.531.191 € -6.139 0%

Parcerias.Publicas.Privadas 260.000.000 € 281.537.330 € 281.531.191 € -6.139 0%

TOTAL.(OF+OI+Outros) 1.534.097.900 € 1.657.755.792 € 1.610.937.181 € -46.818.611 -3%

CE Execução Orçamental da Receita Orçamento 2018 2019
Orçamento 

Executado
Desvio Desvio em %

RECEITAS CORRENTES

R05 Taxas, multas e outras penalidades 38.045.490 35.792.952 37.868.021 100% 2.075.070 6%

R05 Rendimentos da propriedade 70.455 29.474 70.454 100% 40.979 139%

R06 Transferências correntes 1.573.240.898 1.509.213.332 1.572.254.784 100% 63.041.452 4%

R07 Venda de bens e serviços correntes 8.472.441 806.070 883.910 10% 77.840 10%

R08 Outras receitas correntes 38.962.031 2.627.584 1.880.617 5% -746.968 -28%

Total das Receitas Correntes 1.658.791.315 1.548.469.412 1.612.957.785 97% 64.488.373 4%

RECEITAS DE CAPITAL
R09 Venda de bens de investimento 0 967.100 0 0% -967.100 -
R10 Transferências de capital 0 0 0 0% - -
R13 Outras receitas de capital 0 639 0 0% -639 -

Total das Receitas Capital 0 967.739 0 0 -967.739 -
R15 Reposições não abatidas nos pag. 111.622 469 1.212 1% 743 158%
R16 Saldo gerência anterior - funcion. 2.147.622 328.960 1.099.297 51% 770.337 234%
R16 Saldo gerência anterior - Piddac 0 0 0 0% - -

Total das Outras Receitas 2.259.244 329.429 1.100.509 49% 771.080 234%

Total Geral das Receitas 1.661.050.559 1.549.766.580 1.614.058.294 97% 64.291.714 4%
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TABELA 8 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

 

Em 2019, a ARSLVT, I.P., pagou despesa no montante de 1.610.937.181€, correspondendo a uma execução 

orçamental de 97 % face ao orçamento corrigido.  

Relativamente ao ano anterior, verificou-se um acréscimo da despesa paga de 63.318.220€ (+ 4 %), na 

sequência do reforço do orçamento. Esta variação apresentou um aumento das Despesas correntes no valor de 

62.693.214€, derivado, essencialmente, dos acréscimos de 19.874.370€ e de 42.562.521€ nas rúbricas de Pessoal 

e Aquisição de Bens e serviços, respetivamente. 

 

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, 

apresenta-se o Anexo A com o levantamento efetuado pelo Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GAI) junto 

dos serviços e unidades da ARSLVT, I.P.: 

Anexo A do Documento nº 1/2010 (GT CCAS) – Avaliação dos Serviços – Linhas de Orientação Gerais 

Questões 
Aplicado (X) 

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   
Nomeadamente, através de ações de auditoria interna 
desenvolvidas em áreas específicas de serviços (centrais 
e desconcentrados) 

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? 

X   

 Existe uma estrutura central - Academia de 
Formação e Desenvolvimento); 

 Existem planos de formação nos 15 ACES 
(Agrupamentos de Centros de Saúde) da ARSLVT, 
I.P.. 

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

 X  

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

CE Execução Orçamental da Despesa Orçamento 2018 2019
Orçamento 

Executado
Desvio Desvio em %

DESPESAS CORRENTES
D01 Despesas com o pessoal 339.354.756 319.416.360 339.290.730 100% 19.874.370 6%
D02 Aquisição  de bens e serviços 1.303.030.163 1.218.862.372 1.261.424.892 97% 42.562.521 3%
D03 Juros e outros encargos 374.335 116.940 372.229 99% 255.289 218%
D04 Transferências correntes 227.968 200.847 227.967 100% 27.120 14%
D05 Subsídios 0 0 0 0% - -
D06 Outras despesas correntes 1.549.860 1.461.687 1.435.601 93% -26.086 -2%

Total das Despesas Correntes 1.644.537.082 1.540.058.206 1.602.751.420 97% 62.693.214 4%

DESPESAS DE CAPITAL
D07 Aquisição de bens de capital 9.972.149 5.677.764 6.020.636 60% 342.872 6%
D08 Transferências de capital 3.246.561 1.882.991 2.165.125 67% 282.134 15%
D11 Outras despesas de capital 0 0 0 - - -

Total das Despesas Capital 13.218.710 7.560.754 8.185.760 62% 625.006 8%

Total das Outras Despesas 0 0 0 0 - -

Total Geral das Despesas 1.657.755.792 1.547.618.960 1.610.937.181 97% 63.318.220 4%
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Questões 
Aplicado (X) 

Fundamentação 
S N NA 

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

2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   
 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 
acordo com o SIADAP 2 e 3? 

  n.a. 

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. 
Quanto ao SIADAP 3, e relativamente ao último biénio 
(2019-2020), o processo segue os prazos legalmente 
definidos e ainda decorre. 

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

   n.d  

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X   
Existem manuais, e circulares internas, que 
regulamentam a maioria das áreas 

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

X    

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X    

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   
Em 2019,  foi concluída e aprovada superiormente uma 
nova versão do PPRCIC da ARSLVT, I.P. 

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? 

X   

 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   Na sua maioria, através da exportação de dados. 

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

X 

  Apesar da inexistência de um mecanismo abrangente 
(ao universo de sistemas de informação em utilização) e 
automatizado, existem controlos que permitem detetar 
eventuais inconformidades. 

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    

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, I.P., PELOS UTILIZADORES 

EXTERNOS 

Durante o ano de 2019, não ocorreu qualquer apreciação da qualidade dos serviços da ARSLVT, I.P pelos 

utilizadores externos. 

 

AUDIÇÃO DOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS E DEMAIS TRABALHADORES NA 

AUTOAVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Durante o ano de 2019, não ocorreu qualquer audição aos dirigentes intermédios e demais trabalhadores, no 

que se refere à autoavaliação da ARSLVT, I.P.. 

 

Satisfação dos Colaboradores 

Organismo A opinião dos colaboradores é auscultada através de inquéritos ou outros instrumentos de medição do grau de 
satisfação: 

Inquéritos 
aos 

Colaborados 

1. Taxas de Respostas (%)   

2. Classificação Obtida 

Igual ou Superior a bom, pelo menos 70% respostas >= 
bom, média >4 

  

Igual ou Superior a Satisfaz pelo menos 70% respostas 
>= satisfaz, média >3,5 

  

Inferior a Satisfaz, média 3,5   

3. Evolução do Grau Satisfação dos 
Colaboradores em Relação ao Ano Transato 

Sim. Quais?   

4. Realização de Outros Tipos de Avaliação Não   

Não foi Realizada Auscultação da Opinião dos Colaboradores X 

 

DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DE DESEMPENHO 

O desenvolvimento de formação aos profissionais que reforce as suas competências e estimule a autoestima 

e identificação com a organização, a aplicação de metodologias de autoavaliação (como o CAF), identificando áreas 

de maior insatisfação que permitam a atuação do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., 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 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 e iniciativas propostas por profissionais e utentes promovem a gestão participada, a adesão 

e reforço de identidade.  
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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. 

O alinhamento de ações e projetos dos vários Serviços da ARSLVT, I.P., com as linhas orientadoras do Plano 

Estratégico 2020-2022 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, I.P., no 

seu conjunto. 

 

 

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; evoluiu 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 

Durante o ano de 2019, não existiram quaisquer prémios e/ou menções de entidades externas. 
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UNIDADES HOMOGÉNEAS (U.H) 

Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique Organismo 

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. 

X 

 

COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE OUTROS SERVIÇOS, ORGANISMOS OU 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

Dando continuidade à avaliação dos resultados e do desempenho institucional da ARSLVT, I.P., em 2019, 

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, I.P., optando-

se sempre pelo melhor valor proposto para a ARSLVT, I.P., 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 2019 * 

* Numa perspetiva de melhoria contínua, no caso de orientação da DGS, o valor de benchmark indicado é o valor proposto para a ARSLVT, I.P., ou o valor da meta 
nacional a atingir, i. e., opta-se pelo valor mais exigente.  

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 
Serviço 

responsável  
2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 
2019 

Resultado 
Serviço 

comparável 
/ Orientação  

Resultado  Desvio 

1.2. 

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

DSP n.d. n.d. n.d. 10,60% 45% 5,0% 3,0% DGS 10% -70,0% 

OOp11: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS)  

INDICADORES 
Serviço 

responsável  
2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 
2019 

Resultado 
Serviço 

comparável 
/ Orientação  

Resultado  Desvio 
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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 94,9% 95% 94% 91,0% 96,4% 95% 96,8% DGS 95,0% 1,9% 

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. 85,2% 94,2% 95% 95% DGS 95,0% 0,0% 

OOp12: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   (OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R 

INDICADORES 
Serviço 

responsável  
2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 
2019 

Resultado 
Serviço 

comparável 
/ Orientação  

Resultado  Desvio 

10.1 

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

DSP 91,3% 89,6% 90% 87% 88,1% 88% 91,8% DGS 85% 8,0% 

 

 

 

 

 

BALANÇO SOCIAL 

 

Efetivos 

Em 31 de Dezembro de 2019, a ARSLVT, I.P., contava com um total de 8933 Efetivos, distribuídos pelos 

diversos grupos profissionais, de acordo com o quadro e gráfico seguintes:  
 

TABELA 9 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS, POR GRUPO PROFISSIONAL 

Grupos Profissionais 2017 2018 2019 
∆ Efetivos 

(2019-2018) 

Dirigentes 11 13 14 1 

Médicos 2 680 2 740 2 775 35 

Pessoal de Enfermagem 2 442 2 715 2 701 -14 

Técnicos Superiores de Saúde e Farmacêutico 158 161 163 2 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 296 296 306 10 

Pessoal Informática 34 35 32 -3 

Técnicos Superiores  366 382 390 8 

Pessoal Assistente Técnico 1 837 1 879 2 008 129 

Pessoal Assistente Operacional 628 586 531 -55 

TOTAL 8 452 8 807 8 933 126 

Homens 1 513 1 530 1 540 10 

Mulheres 6 939 7 277 7 393 116 

                         Fonte: Balanço Social 
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GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS, POR GRUPO PROFISSIONAL 

 

 

Em termos de evolução, e comparando com o total de efetivos do ano de 2018, verificou-se um aumento de 

126 efetivos.  

 

Nível etário  

No que respeita à estrutura etária, verifica-se que, no ano de 2019, cerca de 16% dos efetivos têm idade entre 

os 45-49 anos, sendo a distribuição pelos vários níveis etários de acordo com o representado no quadro e gráfico 

seguintes.  

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS, POR GRUPO ETÁRIO 

Grupo etário 2017 2018 2019 
∆ Efetivos 

(2019-2018) 

Até aos 20 anos 0 0 0 0 

20 – 24 0 1 2 1 

25 – 29 393 390 383 -7 

30 – 34 752 809 782 -27 

35 – 39 859 951 915 -36 

40 – 44 1 237 1 278 1 231 -47 

45 – 49 1 302 1 325 1 402 77 

50 – 54 1 184 1 229 1 288 59 

55 – 59 1 093 1 098 1 153 55 

60 - 64 1 345 1 367 1 292 -75 

65 - 69 275 358 484 126 

70 ou mais 12 1 1 0 

Total 8 283 8 807 8 933 126 

                 Fonte: Balanço Social 
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GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS, POR GRUPO ETÁRIO 

 

 

 

 

Nível de escolaridade  

Atendendo à área de atividade da ARSLVT, I.P., a qual exige profissionais qualificados, no ano de 2019, verifica-

se que, em termos de escolaridade, 45,3% dos profissionais têm um nível de escolaridade de licenciatura ou 

superior.  

TABELA 11 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Nível escolaridade  2017 2018 2019 
∆ Efetivos 

(2019-2018) 

> 4 anos escolaridade 0 18 0 -18 

4 anos 176 141 143 2 

6 anos 196 191 177 -14 

9º ano 490 469 456 -13 

11º ano 365 344 343 -1 

12º ano ou equivalente 1531 1612 1692 80 

Bacharelato 575 550 541 -9 

Licenciatura 3983 4078 4047 -31 

Mestrado 1102 1398 1525 127 
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Doutoramento 4 6 9 3 

Total 8422 8807 8933 126 

         Fonte: Balanço Social 

 

GRÁFICO 5 - EVOLUÇÃO DE EFETIVOS, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 

 Fonte: Balanço Social 

Absentismo 

Em termos comparativos, verifica-se que, no ano de 2019, existiu um aumento do número de dias de ausência 

em mais 23473, face a 2018, conforme quadro e gráfico seguintes:  

TABELA 12 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS DE AUSÊNCIA 

Grupo profissional  2017 2018 2019 
∆ Efetivos (2019-

2018) 

Dirigentes 63 73 21 -52 

Médicos 80 329 79 503 88 225 8 722 

Pessoal de Enfermagem 58 056 75 598 82 489 6 891 

Técnicos Superiores Saúde e Farmacêuticos 4 173 4 053 3 805 -248 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 7 358 7 518 7 332 -186 

Pessoal Informático 287 442 473 31 

Técnicos Superiores 6 611 8 107 8 859 752 

Pessoal Assistente Técnico 42 094 48 567 57 198 8 631 

Pessoal Assistente Operacional 18 827 22 123 21 055 -1 068 

Total 217 798 245 984 269 457 23 473 
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                             Fonte: Balanço Social 

 

 

 

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS DE AUSÊNCIA 

 

 

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 

2019, o montante global despendido pela ARSLVT, I.P., com a rubrica de publicidade institucional, foi de 

12.851,14€. 
 

TABELA 13 - INICIATIVAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

Trimestre Entidade Nome  Montante 

1º Trimestre 600004502 CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE 479,70 

  600007200 LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE 489,22 

1º Trimestre Total     968,92 

2º Trimestre 600005613 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 3939,76 

2º Trimestre Total     3 939,76 

3º Trimestre 600005613 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 4 805,16 

  600013257 KOR SUBLIME -Mª João A. Figueiredo 83,64 

3º Trimestre Total     4 888,80 
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4º Trimestre 600005613 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, SA 3 030,90 

  600013257 KOR SUBLIME -Mª João A. Figueiredo 22,76 

4º Trimestre Total     3 053,66 

Total Geral     12 851,14 

 

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. 

X 

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. 

  

 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

No presente Relatório, evidenciam-se os resultados alcançados, a partir das atividades realizadas pelos 

Serviços e Unidades Funcionais da ARSLVT, I.P., em 2019, 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 2019, a ARSLVT, I.P., alcançou um Resultado 

quantitativo final, em termos de cumprimento dos objetivos operacionais, de 109 %. 

A ARSLVT, I.P., não obstante os constrangimentos e dificuldades de contexto sentidos, 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.  
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Da avaliação global das atividades - com uma taxa de execução superior a 100%, com 7 indicadores superados, 

17 atingidos, do total de 24 indicadores relativos aos 14 objetivos do QUAR propostos para 2019 - resultam claros 

o empenho e o esforço da ARSLVT, I.P., em 2019. 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, propõe-

se uma avaliação qualitativa de BOM ao desempenho desta Administração Regional de Saúde, em 2019. 
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ANEXOS 
  

ANEXO I – PRODUÇÃO DOS ACES  

Produção de consultas de saúde de Adultos 

ACES 1ª Ano Seguintes Total Saúde Adultos 

ACES Almada / Seixal 208 855 540 318 749 173 

ACES Amadora 83 389 206 178 289 567 

ACES Arco Ribeirinho 117 055 331 631 448 686 

ACES Arrábida 121 853 357 305 479 158 

ACES Cascais 113 277 275 616 388 893 

ACES Estuário do Tejo 136 615 340 757 477 372 

ACES Lezíria 121 203 396 375 517 578 

ACES Lisboa Central 138 453 341 507 479 960 

ACES Lisboa Norte 120 592 308 296 428 888 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 122 637 304 944 427 581 

ACES Loures / Odivelas 180 704 453 095 633 799 

ACES Médio Tejo 149 555 453 478 603 033 

ACES Oeste Norte 116 573 342 799 459 372 

ACES Oeste Sul 113 057 292 439 405 496 

ACES Sintra 186 260 447 175 633 435 

Total Geral 2 030 078 5 391 913 7 421 991 

                   Fonte: DPS - ACSS - consulta a 26/04/2019 

 

Produção de consultas de saúde Infantil/Juvenil 

ACES 1ª Ano Seguintes Total S. Infantil/Juvenil 

ACES Almada / Seixal 45 446 70 756 116 202 

ACES Amadora 16 505 22 878 39 383 

ACES Arco Ribeirinho 21 480 30 617 52 097 

ACES Arrábida 21 965 30 572 52 537 

ACES Cascais 22 909 33 516 56 425 

ACES Estuário do Tejo 28 575 43 500 72 075 

ACES Lezíria 20 549 34 071 54 620 

ACES Lisboa Central 23 973 39 796 63 769 

ACES Lisboa Norte 24 248 40 007 64 255 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 23 676 38 549 62 225 

ACES Loures / Odivelas 38 105 57 115 95 220 

ACES Médio Tejo 23 657 40 679 64 336 

ACES Oeste Norte 19 473 31 844 51 317 

ACES Oeste Sul 21 695 33 438 55 133 

ACES Sintra 39 459 63 142 102 601 

Total Geral 391 715 610 480 1 002 195 

Fonte: SIARS - consulta a 20/04/2020    
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Produção de consultas de Saúde Materna 

ACES 1ª Ano Seguintes Total Saúde Materna 

ACES Almada / Seixal 3 584 18 757 22 607 

ACES Amadora 1 977 9 110 11 216 

ACES Arco Ribeirinho 1 952 11 092 13 289 

ACES Arrábida 2 223 12 388 14 947 

ACES Cascais 1 500 7 760 9 396 

ACES Estuário do Tejo 2 045 9 252 11 539 

ACES Lezíria 1 545 9 563 11 203 

ACES Lisboa Central 2 536 13 545 16 366 

ACES Lisboa Norte 2 124 10 045 12 381 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 1 976 9 591 11 753 

ACES Loures / Odivelas 4 052 19 444 24 064 

ACES Médio Tejo 1 485 8 527 10 160 

ACES Oeste Norte 1 439 8 138 9 755 

ACES Oeste Sul 1 703 9 309 11 227 

ACES Sintra 3 458 18 553 22 531 

Total Geral 33 599 175 074 212 434 

Fonte: SIARS - consulta a 20/04/2020 
   

 

Produção de consultas de Planeamento Familiar 

ACES 1ª Ano Seguintes Planeamento familiar 

ACES Almada / Seixal 16 313 8 029 24 342 

ACES Amadora 8 154 2 748 10 902 

ACES Arco Ribeirinho 13 338 6 761 20 099 

ACES Arrábida 15 708 6 956 22 664 

ACES Cascais 7 457 3 134 10 591 

ACES Estuário do Tejo 8 738 4 286 13 024 

ACES Lezíria 9 161 3 165 12 326 

ACES Lisboa Central 13 033 5 302 18 335 

ACES Lisboa Norte 10 108 4 939 15 047 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 12 319 5 981 18 300 

ACES Loures / Odivelas 20 311 8 984 29 295 

ACES Médio Tejo 12 933 5 063 17 996 

ACES Oeste Norte 15 425 7 067 22 492 

ACES Oeste Sul 12 305 4 147 16 452 

ACES Sintra 19 632 7 951 27 583 

Total Geral 194 935 84 513 279 448 

Fonte: SIARS - consulta a 20/04/2020 
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Produção Total de consultas de especialidade 

ACES 1ª Ano Seguintes Especialidade 

ACES Almada / Seixal 3 339 3 046 6 385 

ACES Amadora 2 173 2 656 4 829 

ACES Arco Ribeirinho 3 648 1 607 5 255 

ACES Arrábida 2 823 1 045 3 868 

ACES Cascais 593 366 959 

ACES Estuário do Tejo 2 351 1 906 4 257 

ACES Lezíria 5 694 4 061 9 755 

ACES Lisboa Central 6 713 4 046 10 759 

ACES Lisboa Norte 3 100 707 3 807 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 949 919 1 868 

ACES Loures / Odivelas 2 608 2 647 5 255 

ACES Médio Tejo 1 015 1 310 2 325 

ACES Oeste Norte 1 055 693 1 748 

ACES Oeste Sul 2 743 3 587 6 330 

ACES Sintra 2 005 1 523 3 528 

Total Geral 40 809 30 119 70 928 

Fonte: SIARS - consulta a 0/04/2020 
   

 

Produção Total de consultas de domicílios médicos 

ACES 1ª Ano Seguintes Total Domicílios 

ACES Almada / Seixal 1 092 4 305 5 397 

ACES Amadora 343 1 200 1 543 

ACES Arco Ribeirinho 491 1 865 2 356 

ACES Arrábida 509 2 424 2 935 

ACES Cascais 483 2 135 2 618 

ACES Estuário do Tejo 514 1 695 2 209 

ACES Lezíria 560 2 405 2 965 

ACES Lisboa Central 795 3 246 4 041 

ACES Lisboa Norte 736 3 128 3 864 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 889 3 615 4 504 

ACES Loures / Odivelas 1 076 3 765 4 841 

ACES Médio Tejo 688 2 782 3 470 

ACES Oeste Norte 394 2 087 2 482 

ACES Oeste Sul 457 1 918 2 375 

ACES Sintra 718 3 253 3 971 

Total Geral 9 745 39 823 49 571 

Fonte: SIARS - consulta a 20/04/2020 
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Total de atendimentos em Atendimento Complementar 

ACES Atendimento Complem. 

ACES Almada / Seixal 17 162 

ACES Amadora 8 257 

ACES Arco Ribeirinho 13 155 

ACES Arrábida 61 916 

ACES Cascais 3 028 

ACES Estuário do Tejo 29 648 

ACES Lezíria 30 208 

ACES Lisboa Central 8 474 

ACES Lisboa Norte 37 601 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 3 172 

ACES Loures / Odivelas 38 196 

ACES Médio Tejo 10 563 

ACES Oeste Norte 17 330 

ACES Oeste Sul 60 757 

ACES Sintra 32 288 

Total Geral 371 755 

Fonte: SIARS - consulta a 20/04/2020 
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ANEXO II – PRODUÇÃO DOS HOSPITAIS 

 

Consultas Médicas 

 Consultas Médicas 
2 018 2019 

Primeiras consultas 
Consultas 

Subsequentes 
Primeiras consultas 

Consultas 
Subsequentes 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 42 735 131 213 46 881 136 861 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 114 595 348 534 112 489 352 114 

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 78 143 168 490 77 755 172 497 

Centro Hospitalar do Oeste, EPE 44 160 95 750 45 433 100 728 

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 76 613 105 848 71 865 113 922 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 5 335 56 553 5 659 49 261 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 183 648 540 529 195 160 549 771 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE 190 585 541 018 187 130 540 769 

Hospital de Cascais, PPP 55 503 103 144 46 753 108 493 

Hospital de Loures, PPP 90 284 187 394 93 940 192 732 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 54 953 111 830 55 968 111 485 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 41 207 104 732 41 310 101 496 

Hospital Garcia de Orta, EPE 89 326 203 206 87 155 209 738 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 98 704 223 296 99 951 227 040 

Instituto Gama Pinto 25 965 33 561 22 424 37 952 

Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 47 165 221 245 52 528 222 370 

Fonte: SICA  
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Doentes Saídos e Dias Internados 

Instituições 

2019 2018 % Var 2019/ 2018 Var 2019 - 2018 

Doentes 
Saídos 

Dias 
Internamento 

Lotação 
Praticada 

Demora 
Média 

Taxa 
Ocupação 

Doentes 
Saídos 

Dias 
Internamento 

Lotação 
Praticada 

Demora 
Média 

Taxa 
Ocupação 

Doentes 
Saídos 

Dias 
Internamento 

Doentes 
Saídos 

Dias 
Internamento 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 14 812 122 254 8 418 80,3% 14 705 123 674 8,4 419 81,1% 0,73% -1,15% 107 -1 420 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 46 804 421 887 9 1 312 88,3% 46 369 428 254 9 1 280 91,9% 0,94% -1,49% 435 -6 367 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 25 717 234 415 9 817 78,8% 26 824 237 628 9 814 80,2% -4,13% -1,35% -1 107 -3 213 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 16 070 121 518 8 400 83,5% 15 433 118 105 8 392 82,8% 4,13% 2,89% 637 3 413 
Centro Hospitalar do Oeste 14 725 107 515 7 362 81,6% 14 346 106 570 7 352 83,2% 2,64% 0,89% 379 945 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 40 060 350 472 9 1 086 88,7% 40 768 343 914 8 1 104 85,6% -1,74% 1,91% -708 6 558 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 16 474 140 035 9 428 89,9% 16 272 143 673 9 432 91,4% 1,24% -2,53% 202 -3 638 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 1 549 34 958 23 119 80,7% 1 662 34 668 21 119 80,0% -6,80% 0,84% -113 290 
Hospital de Cascais, PPP 12 352 99 774 8 277 99,0% 14 922 97 092 7 299 89,2% -17,22% 2,76% -2 570 2 682 
Hospital de Loures, PPP 21 655 160 687 7 448 98,5% 21 035 157 121 7 124 348,1% 2,95% 2,27% 620 3 566 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 16 701 121 159 7 333 100,0% 16 208 118 915 7 333 98,1% 3,04% 1,89% 493 2 244 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 15 298 123 849 8 419 81,2% 15 899 125 906 8 458 75,5% -3,78% -1,63% -601 -2 057 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 27 617 266 051 10 825 88,6% 27 531 264 707 10 827 87,9% 0,31% 0,51% 86 1 344 
Hospital Garcia de Orta, EPE 23 792 210 555 9 652 88,7% 24 061 196 307 8 609 88,6% -1,12% 7,26% -269 14 248 
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 12 058 84 019 7 285 81,0% 12 202 87 020 7 292 81,9% -1,18% -3,45% -144 -3 001 

Fonte: SICA  
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Intervenções Cirúrgicas 

Instituições 
2019 2018 % Var 2019/ 2018 Var 2019 - 2018 

Cirurgia 
Convencional 

Cirurgia 
Ambulatória 

Cirurgia 
Urgente 

Cirurgia 
Convencional 

Cirurgia 
Ambulatória 

Cirurgia 
Urgente 

Cirurgia 
Convencional 

Cirurgia 
Ambulatória 

Cirurgia 
Urgente 

Cirurgia 
Convencional 

Cirurgia 
Ambulatória 

Cirurgia 
Urgente 

Bloco Operatório 62 730 130 076 37 393 64 282 124 077 36 131 -2,4% 4,8% 3,5% -1 552 5 999 1 262 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 2 707 4 265 1 217 2 551 3 700 1 301 6,1% 15,3% -6,5% 156 565 -84 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 6 241 10 237 3 038 6 472 10 175 3 078 -3,6% 0,6% -1,3% -231 62 -40 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 3 180 9 270 1 616 2 716 8 159 1 670 17,1% 13,6% -3,2% 464 1111 -54 
Centro Hospitalar do Oeste, EPE 1 922 3 323 1 928 1 850 3 172 1 497 3,9% 4,8% 28,8% 72 151 431 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 2 858 6 479 1 492 2 479 6 198 1 564 15,3% 4,5% -4,6% 379 281 -72 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa             
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa 
Norte, EPE 

10 547 19 484 5 977 11 212 18 249 6 161 -5,9% 6,8% -3,0% -665 1235 -184 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central, EPE 

12 545 17 771 8 238 12 590 18 169 7 045 -0,4% -2,2% 16,9% -45 -398 1193 

Hospital de Cascais, PPP 1 996 7 338 2 243 2 109 6 560 2 146 -5,4% 11,9% 4,5% -113 778 97 

Hospital de Loures, PPP 3 188 9 729 2 643 3 684 9 444 2 434 -13,5% 3,0% 8,6% -496 285 209 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 2 927 7 675 1 991 2 754 7 417 1 862 6,3% 3,5% 6,9% 173 258 129 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 1 593 4 413 1 500 1 897 4 304 1 551 -16,0% 2,5% -3,3% -304 109 -51 

Hospital Garcia de Orta, EPE 3 914 10 486 2 505 4 262 10 027 2 574 -8,2% 4,6% -2,7% -348 459 -69 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, 
EPE 

4 955 10 579 2 327 5 258 10 489 2 583 -5,8% 0,9% -9,9% -303 90 -256 

Instituto Gama Pinto 0 7 237 0 0 6 416 0 #DIV/0! 12,8% #DIV/0! 0 821 0 

Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 4 157 1 790 678 4 448 1 598 665 -6,5% 12,0% 2,0% -291 192 13 

Fonte: SICA  

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 2019 da ARSLVT 

 
 

 
 

ARSLVT - 2020                                                                                                                         Página 148 
 

Partos 

 

 

Instituições 
2019 2018 

Cesarianas Total Partos % Cesarianas Cesarianas Total Partos % Cesarianas 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 426 1566 27,2% 435 1513 28,8% 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 714 2448 29,2% 737 2657 27,7% 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 612 1668 36,7% 468 1589 29,5% 
Centro Hospitalar do Oeste, EPE 387 1327 29,2% 348 1235 28,2% 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 226 790 28,6% 217 792 27,4% 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa          
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 635 2500 25,4% 609 2481 24,5% 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE 1080 3261 33,1% 1066 3428 31,1% 
Hospital de Cascais, PPP 725 2602 27,9% 759 2634 28,8% 
Hospital de Loures, PPP 607 2757 22,0% 657 2803 23,4% 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 643 1952 32,9% 549 1908 28,8% 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 305 1089 28,0% 313 1073 29,2% 
Hospital Garcia de Orta, EPE 786 2807 28,0% 751 2797 26,9% 
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 905 2755 32,8% 827 2653 31,2% 
Instituto Gama Pinto          
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE          
Total Geral 8051 27522 29,25% 7736 27563 28,07% 

Fonte: SICA  
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Atendimentos em Urgências 

Instituições 

2019 2018 

Geral Obstetrícia Pediatria Psiquiatria Total Urgência Geral Obstetrícia Pediatria Psiquiatria Total Urgência 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 109 265 11 265 38 393 0 158 923 106 308 10 415 35 399 0 152 122 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 114 240 15 557 33 137 0 162 934 109 463 16 438 32 717 0 158 618 

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 91 969 13 819 41 149 0 146 937 92 277 13 512 43 217 0 149 006 

Centro Hospitalar do Oeste, EPE 123 199 10 774 48 653 0 182 626 121 762 10 023 45 869 0 177 654 

Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 117 459 3 127 28 726 0 149 312 116 329 2 887 25 890 0 145 106 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa           

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE 186 423 18 923 46 345 0 251 691 183 254 18 205 46 083 0 247 542 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE 142 142 21 344 77 629 6 533 247 648 143 163 21 604 75 733 6 553 247 053 

Hospital de Cascais, PPP 92 747 14 851 53 424 0 161 022 93 225 14 888 55 936 0 164 049 

Hospital de Loures, PPP 121 060 18 425 61 039 0 200 524 121 360 17 841 61 610 0 200 811 

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 87 800 10 419 46 007 0 144 226 88 213 9 403 45 314 0 142 930 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 86 456 8 362 37 828 0 132 646 85 416 8 696 38 541 0 132 653 

Hospital Garcia de Orta, EPE 104 245 17 893 41 582 0 163 720 103 527 18 312 47 200 0 169 039 

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 181 630 22 113 58 485 0 262 228 186 271 20 996 58 457 0 265 724 

Instituto Gama Pinto           

Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE           

Total Geral 1 558 635 186 872 612 397 6 533 2 364 437 1 550 568 183 220 611 966 6 553 2 352 307 

Fonte: SICA  
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ANEXO III – CASUÍSTICA NACJR E NHACJR DA ARSLVT 
 

Tipologia / Escalão etário / sexo  
<1  1-2 3-5 6-10 11-14 >15  

Total  
M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  

Casos novos abertos no ano   724 740 218 192 224 242 401 359 298 380 266 507 4551*  

Casos transitados do ano anterior  322 320 412 392 362 354 458 386 338 263 213 312 4132 

Casos arquivados no ano (total)  309 303 132 129 130 135 218 208 197 217 232 379 2589 

Situação resolvida  252 242 83 90 86 92 158 158 141 144 124 205 1775 

Mudança de residência/inscrição  34 47 19 20 21 19 26 22 11 26 14 45 304 

Atingiu a maioridade  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 79 148 

Casos sinalizados pelo NACJR / NHACJR para a CPCJ  77 85 66 51 51 57 84 95 69 97 50 132 914 

Casos sinalizados pelo NACJR / NHACJR para o Tribunal   19 23 14 29 15 19 45 48 37 38 34 60 381 

TIPO DE MAU TRATO – apenas dos casos novos abertos no ano        

Negligência (total)  529 491 140 138 147 116 184 161 86 121 90 137 2340 

a) Negligência ativa (por ação)  148 123 52 51 47 41 69 56 25 42 31 42 727 

b) Negligência passiva (por omissão)  367 356 71 79 90 67 111 90 57 77 55 91 1511 

Mau Trato Físico  14 43 19 14 33 24 80 59 85 49 57 56 533 

Abuso Sexual   0 1 4 17 7 35 19 36 8 49 4 42 222 

Mau trato psicológico /emocional (total)  56 67 38 22 50 52 105 100 110 130 123 184 1037 

a) Mau trato psicológico  7 9 6 5 11 10 38 31 41 25 20 30 233 

b) Exposição a violência doméstica  29 32 30 14 33 34 61 60 30 32 19 24 398 

c) Exposição a comportamentos aditivos  17 22 1 2 8 7 4 5 5 8 7 8 94 

d) Violência no namoro   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 11 

e) Abandono  3 3 2 0 0 1 2 0 1 4 0 2 18 

f) Trabalho infantil  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

g) Mendicidade  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

h) A criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento sem que os pais/representantes 
legais se oponham de forma adequada  

0 0 0 1 2 1 12 8 37 669 84 114 325 

Situações Específicas  18 78  26  22   23 31   62  43 50   45  30 47  475  

Violência Doméstica  18 22 26 13 23 26 47 39 27 26 11 27 305 

Mutilação Genital Feminina  0 56 0 9 0 4 0 10 0 0 0 1 80 

Casamento forçado   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tráfico de crianças  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bullying  0 0 0 0 0 1 15 14 23 19 19 17 108 

Mobbing  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

*+ 110 casos que não estavam discriminados, nas categorias da casuística 
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ANEXO IV – BALANÇO SOCIAL 



Código 2860

Serviço / Entidade:

(Seviços de âmbito Regional)

   Em 1 de Janeiro 2019
302

  Em 31 de Dezembro 2019
318

Nome

Vera Pais

Tel: 218425126 / 5477

E-mail: cgata@arslvt.min-saude.pt;vera.pais@arslvt.min-saude.pt

Data

Nota: Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 

31/12/2019 indicar o critério adotado para o registo dos dados do Balanço 

Social 2019 na folha "critério"

MINISTÉRIO DA SAÚDE

BALANÇO SOCIAL 

Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro

2019

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / ENTIDADE

ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP

19/03/2020

NÚMERO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SERVIÇO

(Não incluir Prestações de Serviços)

Contacto para eventuais esclarecimentos

Maria do Carmo Gata



Notas Explicativas:

Critério adotado (descrição da entidade):

Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 31/12/2019 deverá ser 

indicado o critério adotado para o registo dos dados do Balanço Social 2019.

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 2019:

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 2019 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.





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

BALANÇO SOCIAL 2019



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F T

Representantes do poder legislativo  e de orgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente Superior a) 2 2 2 2 4 0 0 0

Dirigente intermédio a) 6 4 6 4 10 0 0 0

Técnico Superior 17 71 2 13 19 84 103 0 0 0

Assistente técnico 19 71 1 5 20 76 96 0 0 0

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 0 0 0 0 0 0

Assistente Operacional (Operário) 0 0 0 0 0 0

Assistente Operacional (Outro) 15 10 15 10 25 0 0 0

Informático 6 0 1 1 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 13 0 1 0 1 4 15 19 0 0 0

Enfermeiro 1 12 0 2 1 14 15 0 0 0

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 16 0 1 0 17 17 0 0 0

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
11 9 0 1 11 10 21 0 0 0

Outro Pessoal b) 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 73 202 0 1 0 0 8 6 0 0 4 24 0 0 0 0 85 233 318 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

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.

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.

TOTAL

P.Serviços

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

Nomeação Definitiva

Nomeação Transitória 

por tempo 

determinado

Nomeação Transitória 

por tempo 

determinável

P.Serviços

(Tarefas)

P.Serviços

(Avenças)
TOTAL

TOTAL

CT em Funções 

Públicas por tempo 

indeterminado

CT por tempo 

indeterminado no 

âmbito do código do 

trabalho

Contrato a termo 

resolutivo certo  no 

âmbito do código do 

trabalho

Contrato a termo 

resolutivo incerto  no 

âmbito do código do 

trabalho

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo certo

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo incerto

Comissão de Serviço 

no âmbito da LTFP

Comissão de Serviço 

no âmbito do Código 

do Trabalho                           

Cargo 

Politico/Mandato



M F M F

Representantes do poder legislativo  e de orgãos 

executivos
0

Dirigente Superior a) 0

Dirigente intermédio a) 0

Técnico Superior 4 17 2 3 26

Assistente técnico 6 12 1 5 24

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 0

Assistente Operacional (Operário) 0

Assistente Operacional (Outro) 2 0 2

Informático 1 1 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 1 2 4

Enfermeiro 0 1 0 3 4

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 1 1

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
0 1 1 2

Outro Pessoal b) 0

Total 13 34 6 13 66

NOTAS:

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 1.1: Contagem dos trabalhadores por 

grupo/cargo/carreira, em situação de mobilidade 

geral, em 31 de dezembro

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.

Total Grupo/cargo/carreira

Cedência de interesse 

público
Mobilidade interna



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

Representantes do poder legislativo  e de orgãos 

executivos
0 0 0

Dirigente Superior a) 5 0 5 0 5

Dirigente intermédio a) 12 4 12 4 16

Técnico Superior 0 14 6 797 4 15 119 648 5 199 8 57 0 19 0 50 0 4 29 156 171 1 959 2 130

Assistente técnico 46 46 0 12 209 2 010 29 57 3 54 44 91 30 62 3 13 4 0 39 19 407 2 364 2 771

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 0 0 0

Assistente Operacional (Operário) 1 0 1 0 1

Assistente Operacional (Outro) 4 4 47 91 193 22 0 1 10 36 2 5 40 0 296 159 455

Informático 0 2 1 0 1 0 7 0 9 2 11

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 0 1 0 5 2 606 0 4 0 3 0 1 18 70 20 690 710

Enfermeiro 0 5 10 106 0 16 0 2 0 4 0 5 0 60 10 198 208

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 3 0 5 0 140 0 80 0 11 0 1 0 4 0 181 0 425 425

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
0 66 0 5 133 34 0 92 0 3 2 0 0 1 155 43 290 244 534

Outro Pessoal b) 0 0 0

Total 0 14 52 918 8 48 521 3 635 227 450 12 146 44 113 43 159 0 0 0 0 5 29 4 0 305 533 1 221 6 045 7 266

NOTAS:

b)  Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou  grupos (Eclesiástico, por exemplo)

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

TOTAL
Injustificadas                                         Outros                                        Total

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.

Considerar o total de dias completos de ausência ou periodos de meio dia.

Com perda de vencimento                                           
Cumprimento de pena 

disciplinar                                           
GreveGrupo/cargo/carreira/                                                    

Motivos de ausência

Casamento  Protecção na parentalidade Falecimento de familiar                Doença                      
Por acidente em serviço ou 

doença profissional
Assistência a familiares                Trabalhador-estudante           

Por conta do período de 

férias                                           



Total
Inferior a 1 dia

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

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 dias 

de baixa
Mortal Total

Inferior a 1 dia

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

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 dias de 

baixa
Mortal

M 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1

F 3 2 0 1 0 5 1 0 0 4

M 1 0 1 0 1 0 0 1

F 1 0 1 0 4 0 0 4

M 16 0 16 0 211 0 0 211

F 0 0 0 0 142 0 0 142

M 0 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 495 0 0 495

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.

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes

ocorridos no ano 

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes

ocorridos em anos anteriores 

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género

Acidentes de trabalho

No local de trabalho In itinere

Nº total de acidentesde trabalho (AT) ocorridos no

ano de referência

Nº de acidentes de trabalho (AT) com 

baixaocorridos no ano de referência



Nº de casos

Casos de incapacidade permanente: 4

- absoluta 4

- parcial 0

- absoluta para o trabalho habitual 0

Casos de incapacidade temporária e absoluta 0

Casos de incapacidade temporária e parcial

4

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o

ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho

Casos de incapacidade

Total



Código(*) Designação

Nota:

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

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de

doença profissional e de dias de trabalho perdidos 

durante o ano
Doenças profissionais

Nº de casos
Nº de dias de 

ausência



Número Valor (Euros)

Total dos exames médicos efectuados: 64 0 €

Exames de admissão 32

Exames periódicos 18

Exames ocasionais e complementares 14

Exames de cessação de funções 0

Despesas com a medicina no trabalho (*)

Visitas aos postos de trabalho 0

Nota: 

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no

trabalho ocorridas durante o ano

Actividades de medicina no trabalho

(*) 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. 



Segurança e saúde no trabalho                         Intervenções das 

comissões
Número

Reuniões da Comissão Não existe comissão nomeada

Visitas aos locais de trabalho

Outras

 

Quadro 23: Número de intervenções das comissões

de segurança e saúde no trabalho ocorridas

durante o ano, por tipo



Código 2860

Serviço / Entidade:

   Em 1 de Janeiro 2019
8163

  Em 31 de Dezembro 2019
8615

Nome

Vera Pais

Tel: 218425126 / 5477

E-mail: cgata@arslvt.min-saude.pt;vera.pais@arslvt.min-saude.pt

Data

Nota: Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 

31/12/2019 indicar o critério adotado para o registo dos dados do Balanço 

Social 2019 na folha "critério"

MINISTÉRIO DA SAÚDE

BALANÇO SOCIAL 

Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro

2019

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / ENTIDADE

ARSLVT, IP - ACES e Unidades da DICAD

19/03/2020

NÚMERO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SERVIÇO

(Não incluir Prestações de Serviços)

Contacto para eventuais esclarecimentos

Maria do Carmo Gata



Notas Explicativas:

Critério adotado (descrição da entidade):

Em caso de processo de fusão/reestruturação da entidade existente a 31/12/2019 deverá ser 

indicado o critério adotado para o registo dos dados do Balanço Social 2019.

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 2019:

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 2019 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.





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

BALANÇO SOCIAL 2019



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F T

Representantes do poder legislativo  e de orgãos 

executivos
0 0 0 0 0 0

Dirigente Superior a) 0 0 0 0 0 0

Dirigente intermédio a) 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 31 248 0 4 4 4 0 2 35 258 293 0 0 0

Assistente técnico 198 1 685 1 11 0 17 199 1 713 1 912 0 0 0

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 9 61 0 1 9 62 71 0 0 0

Assistente Operacional (Operário) 4 0 4 0 4 0 0 0

Assistente Operacional (Outro) 105 324 0 2 105 326 431 0 0 0

Informático 18 6 18 6 24 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 589 1 385 37 60 178 504 4 6 808 1 955 2 763 0 0 0

Enfermeiro 211 2 443 2 30 213 2 473 2 686 0 0 0

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 24 119 0 1 0 2 24 122 146 0 0 0

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
38 242 2 3 40 245 285 0 0 0

Outro Pessoal b) 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 227 6 513 38 77 178 504 8 10 0 0 4 56 0 0 0 0 1 455 7 160 8 615 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

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.

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.

TOTAL

P.Serviços

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

Nomeação Definitiva

Nomeação Transitória 

por tempo 

determinado

Nomeação Transitória 

por tempo 

determinável

P.Serviços

(Tarefas)

P.Serviços

(Avenças)
TOTAL

TOTAL

CT em Funções 

Públicas por tempo 

indeterminado

CT por tempo 

indeterminado no 

âmbito do código do 

trabalho

Contrato a termo 

resolutivo certo  no 

âmbito do código do 

trabalho

Contrato a termo 

resolutivo incerto  no 

âmbito do código do 

trabalho

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo certo

CT em Funções 

Públicas a termo 

resolutivo incerto

Comissão de Serviço 

no âmbito da LTFP

Comissão de Serviço 

no âmbito do Código 

do Trabalho                           

Cargo 

Politico/Mandato



M F M F

Representantes do poder legislativo  e de orgãos 

executivos
0

Dirigente Superior a) 0

Dirigente intermédio a) 0

Técnico Superior 1 4 1 19 25

Assistente técnico 2 29 5 58 94

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 0

Assistente Operacional (Operário) 0

Assistente Operacional (Outro) 3 14 11 26 54

Informático 1 0 1

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 5 3 8

Enfermeiro 5 76 81

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 1 1 4 6

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
2 9 11

Outro Pessoal b) 0

Total 7 48 30 195 280

NOTAS:

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 1.1: Contagem dos trabalhadores por 

grupo/cargo/carreira, em situação de mobilidade 

geral, em 31 de dezembro

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.

Total Grupo/cargo/carreira

Cedência de interesse 

público
Mobilidade interna



M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 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 15 30 151 1 587 13 55 80 2 350 150 623 15 233 0 23 13 170 4 41 0 2 104 1 070 545 6 184 6 729

Assistente técnico 15 113 339 3 473 24 444 3 337 35 155 106 5 308 157 1 244 24 197 117 962 0 56 207 1 554 0 83 379 1 133 4 705 49 722 54 427

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica) 0 11 0 18 5 9 86 2 095 0 438 3 83 3 30 6 62 0 13 103 2 759 2 862

Assistente Operacional (Operário) 1 0 4 0 49 0 0 0 54 0 54

Assistente Operacional (Outro) 15 50 38 267 31 121 2 290 11 708 5 1 991 104 318 0 17 86 164 0 10 97 281 0 32 9 49 2 675 15 008 17 683

Informático 10 19 5 0 274 86 10 13 7 7 7 6 8 3 3 4 324 138 462

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 270 747 1 675 25 647 182 503 8 993 21 090 331 2 093 277 1 043 59 122 166 439 599 1 423 20 35 5 343 16 458 17 915 69 600 87 515

Enfermeiro 0 228 835 20 981 48 682 2 446 32 376 984 5 154 92 1 777 155 1 550 30 417 0 1 323 4 607 1 426 8 169 6 339 75 942 82 281

Téc. Superior de Saúde e Farmacêutico 0 15 2 804 1 26 100 1 318 0 22 2 89 3 48 1 16 204 729 313 3 067 3 380

Téc. Superior das Áreas de Diagnóstico e 

Terapêutica
0 15 37 1 486 14 58 84 3 261 0 270 10 267 8 63 13 126 16 153 96 821 278 6 520 6 798

Outro Pessoal b) 0 0 0

Total 315 1 209 3 087 54 282 324 1 898 17 694 109 439 1 625 15 899 670 5 067 253 1 979 438 2 362 0 67 0 0 1 261 8 140 20 152 7 564 28 446 33 251 228 940 262 191

NOTAS:

b)  Considerar o total de efectivos inseridos em outras carreiras ou  grupos (Eclesiástico, por exemplo)

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

TOTAL
Injustificadas                                         Outros                                        Total

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.

Considerar o total de dias completos de ausência ou periodos de meio dia.

Com perda de vencimento                                           
Cumprimento de pena 

disciplinar                                           
GreveGrupo/cargo/carreira/                                                    

Motivos de ausência

Casamento  Protecção na parentalidade Falecimento de familiar                Doença                      
Por acidente em serviço ou 

doença profissional
Assistência a familiares                Trabalhador-estudante           

Por conta do período de 

férias                                           



Total
Inferior a 1 dia

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

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 dias 

de baixa
Mortal Total

Inferior a 1 dia

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

4 a 30 dias de 

baixa

Superior a 30 dias de 

baixa
Mortal

M 21 13 0 4 4 0 3 1 0 0 2 0

F 199 100 12 50 37 0 53 13 9 13 18 0

M 8 0 4 4 2 0 0 2

F 99 12 50 37 40 9 13 18

M 310 0 46 264 184 0 0 184

F 4 440 20 600 3 820 2 284 15 191 2 078

M 96 0 8 88 44 0 0 44

F 2 234 6 104 2 124 895 0 19 876

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.

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes

ocorridos no ano 

Nº de dias de trabalho perdidos por acidentes

ocorridos em anos anteriores 

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa durante o ano, por género

Acidentes de trabalho

No local de trabalho In itinere

Nº total de acidentesde trabalho (AT) ocorridos no

ano de referência

Nº de acidentes de trabalho (AT) com 

baixaocorridos no ano de referência



Nº de casos

Casos de incapacidade permanente: 7

- absoluta 6

- parcial 1

- absoluta para o trabalho habitual 0

Casos de incapacidade temporária e absoluta 114

Casos de incapacidade temporária e parcial 63

184

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o

ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho

Casos de incapacidade

Total



Código(*) Designação

45.02 Incapacidade do ombro direito , com agravamento pela utilização do rato do computador. 1 0

4502 Bainhas Tendinosas 1 0

45 Sindrome do Túnel Cárpico 1 46

45 Tendinite - Epicondilite 8 1 074

4502 1

100 Efeitos alergicos 1 0

4503 Afeções músculo esqueléticas 1 0

Nota:

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

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de

doença profissional e de dias de trabalho perdidos 

durante o ano
Doenças profissionais

Nº de casos
Nº de dias de 

ausência



Número Valor (Euros)

Total dos exames médicos efectuados: 1 163 0 €

Exames de admissão 688

Exames periódicos 273

Exames ocasionais e complementares 202

Exames de cessação de funções

Despesas com a medicina no trabalho (*)

Visitas aos postos de trabalho 26

Nota: 

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no

trabalho ocorridas durante o ano

Actividades de medicina no trabalho

(*) 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. 



Segurança e saúde no trabalho                         Intervenções das 

comissões
Número

Reuniões da Comissão Não existe comissão nomeada

Visitas aos locais de trabalho

Outras

 

Quadro 23: Número de intervenções das comissões

de segurança e saúde no trabalho ocorridas

durante o ano, por tipo



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

4.
Código 

OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

6.

1

2

3

4

5

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Publicar guias e normas técnicas relativas aos vários programas

Dinamizar a comunicação externa do Movimento  das Cidades dos Afetos

Reforçar a relação com o IMSP de modo a estimular os trabalhos de investigação do internato com patrocínio do DSP

Reforçar a relação com a Academia aumentando o número de investigações com a colaboração do DSP

Definir linhas de investigação com enquadramento estratégico no PRSLVT

Realizar  Encontros, jornadas de formação em Saúde Pública 

ii

ii

Efetuar a mobilidade de profissionais necessários a tornar operacional a estrutura do DSP

Efetuar o processo de Acreditação do DSP

Aprovar o Regulamento e desenvolver a sua aplicação

Nomear os responsáveis das áreas funcionais e respetivas equipas

Rever e consolidar o Plano de Atividades

Consolidar as estruturas de resposta rápida e os respetivos planos de contingência

Reforçar o apoio das Áreas Funcionais e Programas às USP

Refletir na estrutura e mensagem do DSP as prioridades estratégicas do PRSLVT

Assinar protocolos de colaboração com os parceiros mais significativos do PRSLVT

Estimular a atualização dos PLS adequando-os às estratégias do PRS

Alargar o Movimento Cidades dos Afetos a mais municípios

Consolidar a estrutura de comunicação regular de informação de saúde, definindo periodicidades e meios

i,  ii

Desenvolver uma dinâmica geradora de saúde, através do apoio à integração da comunidade e das USP da sua área geográfica de intervenção, visando a obtenção de

ganhos em saúde

Desenvolver a aplicação do Plano Regional de Saúde

Consolidar a estrutura do DSP de modo a responder às necessidades

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Promover a formação para a globalidade dos profissionais de saúde pública da região

Consolidar a comunicação em Saúde Pública

i, ii, iii

ii, iv

i, iii

ii

ii, iv

Designação

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

iii

Serviço Departamento de Saúde Pública

Responsável Mário Durval

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Desenvolver a investigação em Saúde com o patrocínio do DSP

iv

i, ii, v

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo 

de espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

ii

ii

iii

i, ii, iii

i, ii

i, ii

ii
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficiência Efetuar a mobilidade de profissionais a tempo inteiro Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 2 4% DRH 3.7 Dezembro 4 100% Atingiu (Peso x taxa de realização)+ (Peso x taxa de realização)

1 Eficiência Novos profissionais a integrar os grupos de trabalho Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 15 5 10 4% DSP 3.7 Dezembro 30 125% Superou

2 Qualidade Concluir o processo de Acreditação Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 12 2020 4% 3.1 Dezembro 0 0% Não atingiu 0% Não Atingiu Transita para 2020/2021 por necessidade de obras, foi adiado o processo

3 Eficácia Apresentar a versão definitiva do Regulamento ao CD Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 4 1 8 4% 3.1 Dezembro 4 100% Atingiu 100% Atingiu

4 Eficiência Estruturar as áreas funcionais  (RH e logística) Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 7 2 9 4% 3.10 Dezembro 7 100% Atingiu

4 Eficiência Nomear os coordenadores das áreas funcionais Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 9 4% 1.16 Dezembro 7 100% Atingiu

5 Eficiência Os grupos de trabalho revêem os seus Planos de Atividades Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 9 6% 1.16 Dezembro 7 100% Atingiu 100% Atingiu

6 Eficiência Nomear as equipas de resposta rápida e catástrofes Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 9 4% 1.16 Dezembro 7 100% Atingiu

6 Eficiência Elaborar planos de Contigência para catástrofes e surtos Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 4 1 1 6% 1.16 Dezembro 3 100% Atingiu

7 Eficiência
Criar a rede de interlocutores para  programas e áreas 

funcionais
Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 10 4% 2.15 Dezembro 7 100% Atingiu 100% Atingiu

8 Eficácia Refletir na imagem do DSP as prioridades do PRSLVT Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 12 4% 1.16, 3.1 Dezembro 0 0% Não atingiu Estavam previstas obras  no DSP que não chegaram a ser concretizadas

8 Eficiência
Reforçar os grupos de trabalho com implicações nos eixos 

estratégicos do PRSLVT
Estrutura n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 9 4% 1.16, 3.1 Dezembro 6 100% Atingiu

9 Eficiência
Assinar protocolos de adesão/colaboração com Parceiros 

PRSLVT 
Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 10 2 5 4% 1.16 Dezembro 13 92% Não atingiu 92% Não Atingiu

10 Qualidade Promover revisão dos PLS para sintonia com PRSLVT Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 3 4% 1.16 Dezembro 15 125% Superou 125% Superou

11 Eficiência Promover a adesão às Cidades dos Afetos Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 8 2 5 4% 2.11, 3.1 Dezembro 13 125% Superou 125% Superou

12 Eficácia Elaborar projeto de comunicação epidemiológica Regional Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 11 4% 3.1 12,00 € 5 100% Atingiu

12 Eficiência Dinamizar a Página do DSP no site da ARS Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 10 4% 3.1 Dezembro 7 100% Atingiu

13 Eficiência Dinamizar a Página das Cidades dos Afetos e Facebook Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 6 1 10 4% 2.11, 3.1 Dezembro 7 100% Atingiu 100% Atingiu

14 Qualidade
Promover trabalhos de investigação do IMSP ancorados no 

DSP
Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 4 1 1 4% 3.1 Dezembro 2 97% Não atingiu 97% Não Atingiu

15 Qualidade Promover trabalhos de investigação com a Academia Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 2 1 1 4% 3.1 Dezembro 3 100% Atingiu 100% Atingiu

16 Qualidade Definir linhas de investigação ancoradas no PRSLVT Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 7 1 10 4% 3.1, 2.15 Dezembro 7 100% Atingiu 100% Atingiu

17 Eficiência Realizar II Encontro de Saúde Pública da RSLVT Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 5 1 4% 3.1 Dezembro 0 0% Não atingiu
transitou para 2021. Foi criada a comissão Organizadora o lema , o programa e suspenso 

devido ao covid19

17 Eficiência Realizar outros Eventos formativos Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 3 1 1 4% 1.16 Dezembro 7 125% Superou 7

18 Eficiência Publicar guias e orientações técnicas Resultado n.d n.d n.d n.d n.d 6 2 2 4% 1.16 Dezembro 6 100% Atingiu 100% Atingiu 6

75%

Atingiu

Atingiu

Atingiu

Não Atingiu

Atingiu

Não Atingiu

100%

100%

100%

50%

100%

Taxa de realização do 

indicador

Classificação 

do Indicador

Taxa de 

Realização 

Oop

Classificação 

Oop

Mês de 

análise

Resultado/ 

Outputs

Contributo para as 

Orientações 

Estratégicas do MS

Justificação para o incumprimento das metas
Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos

Tipo de indicador 
Parâmetro 

atribuido ao Oop 
Designação do Indicador Tolerância Valor Critico Peso (%)

Fonte de 

verificação
Meta

Responsável 

pela execução
Observações

Atividade 

Constante no 

Orçamento

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências

2



Ficha de Atividades  - 2019

1.

2.

3.

1

2

3

4

4. Código OOp

1 OP1

2 OP2

3 OP3

4 OP4

5 OP5

6 OP6

7 OP7

8 OP8

5.

6.

Nº P/A

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 P

13 A

14 A

6.

1

2

3

4
A área das convenções está dependente da divulgação, pela ACSS, de procedimentos administrativos na gestão dos processos das entidades, bem como da publicação de 

legislação que permite celebrar as convenções, bem como da colaboração das Instituições Públicas/ou Privadas e da resposta em tempo útil dos convencionados.

Todas as atividades estão dependentes de orientações nacionais para contratualização com Hospitais e ACES (cronograma e metodologia da ACSS).

A elaboração dos relatórios de avaliação dos ACES e Unidades, bem como o acompanhamentos dos contratos programa dos Hospitais e ACES, estão dependentes da 

disponibilização dos dados nos sistemas de informação oficiais (SICA e SIARS; gestão da ACSS e SPMS) dentro dos prazos estabelecidos nos documentos de 

contratualização.

A revisão/atualização de alguns Acordos de Cooperação carecem de autorização/orientações da tutela, bem como da disponibilidade financeira da ARSLVT.

5Elaborar as análises custo benefício, ao abrigo do Decreto-Lei nº 138/2013, para a celebração de Acordos de Cooperação

7

4Criar um instrumento de acompanhamento dos ACES

Promover a implementação de protocolos clínicos de referenciação das diversas especialidades hospitalares (tabela da OM) 3,4

Análise e informação ou reencaminhamento de assuntos relativos às convenções internacionais 7

Validação dos processos SIGIC da atividade transferida para efeitos de faturação 8

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo 

de espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

Melhorar a articulação e integração de cuidados (ACES e HH)

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a preencher 

em folha anexa)

Designação

2

1, 2, 3, 6

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Negociação e acompanhamento dos Contratos Programa 2019 dos Hospitais

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Elaboração e envio dos relatórios de acompanhamento mensal da LIC

Negociação e acompanhamento dos Contratos Programa 2019 dos ACES 1, 3, 4, 6

iii

1

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo (…) 

Identificação

i, iii

Serviço Departamento de Planeamento e Contratualização

Responsável Margarida Rato

Objetivo Estratégico 

da ARSLVT associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Contribuir para o aumento do número de consultas externas hospitalares com origem nos cuidados de saúde primários

O Departamento de Planeamento e Contratualização 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.

Promover a  eficiência e sustentabilidade da ARSLVT, como resultado de um melhor acompanhamento dos acordos, convenções, ACES e Hospitais

Aumentar o acesso a consultas e cirurgias e diminuir tempos de espera

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Definir e implementar um modelo de acompanhamento dos cuidados de saúde primários

iiiObter ganhos de eficiência e efetividade no acesso aos MCDT

Assegurar o cumprimento das convenções através do seu acompanhamento e revisão

Elaboração dos relatórios de acompanhamento mensal da LEC

Acompanhamento dos processos de transferência entre instituições e garantir os circuitos definidos no âmbito do SIGIC iii

Assegurar o cumprimento dos Acordos de Cooperação através do seu acompanhamento e revisão

Contratualizar com os ACES melhores resultados nos indicadores associados ao ciclo de vida

Melhorar a articulação e integração de cuidados entre Hospitais e ACES

Diminuir o tempo de espera para cirurgia na RSLVT i, iii

iii

i, v

i, iii

3, 4

5

Análise dos processos de atualização e revisão das entidades com convenção, do SNS , ao abrigo da legislação em vigor (inclui a 

medicina curativa)

Elaborar o Relatório de Avaliação dos ACES do ano 2018 4

Promover a implementação de projetos de integração de cuidados entre Hospitais e ACES

Promover a internalização de MCDT e a rentabilização da capacidade instalada dos Hospitais do SNS 3, 6

Acompanhamento e encerramento de contas dos Acordos Cooperação

Ficha de Apresentação Pág. 1 de 3



Ficha de Atividades  - 2019

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

v.       Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
Percentagem de primeiras consultas médicas (CTH) no total de 

primeiras consultas médicas
Resultado 29,1% 30,3% 30,5% 32,0% 2,0% 30% 5,8823 SICA e CTH

HH - executam; DPC 

acompanha 
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
32% 100% Atingiu 100% Atingiu Não inclui SPA e PPP

2 Eficácia Percentagem de utentes em LIC dentro do TMRG Resultado 83,6% 81,9% 78,5% 80,1% 59,8% 65,0% 4,0% 61% 5,8823 SIGLIC
HH - executam; DPC 

acompanha 
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
65% 100% Atingiu Não inclui SPA e PPP

2 Qualidade Percentagem de utentes em LIC com TE superior a 12 meses Resultado 6,5% 7,9% 9,7% 8,9% 13,6% 9,0% 3,0% 6% 5,8823 SIGLIC
HH - executam; DPC 

acompanha 
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
9 1% Atingiu Indicador contratualização EPE

3 Eficiência
Proporção de projetos de articulação entre os HH e os CSP que estão 

implementados
Impacto 1,0 0,5 0,5 5,8823

Relatório de Atividades 

do DPC 

HH e ACES executam; 

DPC acompanha
ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
1 100% Atingiu

3 Eficiência
Taxa média de especialidades hospitalares com protocolos clínicos de 

referenciação implementados (tabela da OM)
Impacto 10% 0,5% 9,5% 5,8823

Relatório de Atividades 

do DPC 

HH e ACES executam; 

DPC acompanha
ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
10% 100% Atingiu

4 Eficácia Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV Resultado 60% 62% 61% 59% 61,5% 3% 58,5% 5,8823 SIARS
ACES executam; DPC 

acompanha
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
61,5% 100% Atingiu

4 Eficácia Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV Resultado 48% 49% 51% 52% 52,8% 3% 49,8% 5,8823 SIARS
ACES executam; DPC 

acompanha
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
52,8% 100% Atingiu

4 Qualidade Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos Resultado 79% 78% 78% 78% 78% 3% 75% 5,8823 SIARS
ACES executam; DPC 

acompanha
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
78,0% 100% Atingiu

4 Qualidade
Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio de 

cancro do colon e reto efetuado
Resultado 37% 39% 41% 44% 47% 10% 37% 5,8823 SIARS

ACES e HH executam; 

DPC e equipa de 

rastreios acompanham

ANC ACSS e SPMS
3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
47,0% 100% Atingiu

7 Eficácia
Percentagem de processos concluídos de revisão ou atualização das 

entidades com convenção no âmbito do SNS
Resultado 80% 90% 5% 85% 5,8823

Relatório de Atividades 

do DPC
DPC ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
90,0% 100% Atingiu

Resultados obtidos em 2018, dado 

que a  Equipa dispôs de mais um 

colaborador

7 Qualidade

Percentagem de processos de revisão ou atualização das entidades com 

convenção no âmbito do SNS, com cumprimento do prazo de envio à 

ACSS  

Resultado 88% 95% 5%
90%

5,8823
Relatório de Atividades 

do DPC
DPC ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
95,0% 100% Atingiu

A contagem dos dias para resposta à 

ACSS é interrompida sempre que se 

solicitam elementos às entidades.

7 Qualidade

Taxa de processos respondidos no prazo de 3 meses, no âmbito dos 

Regulamentos Comunitários, referentes aos pedidos de informação 

sobre tabelas de reembolso apresentados por entidades da União 

Europeia (UE), nos formulários E126 ou S/067

Resultado 99% 90% 10% 80% 5,8823
Relatório de Atividades 

do DPC
DPC ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
90,0% 100% Atingiu

Resultados obtidos em 2018, dado 

que a  Equipa dispôs de mais um 

colaborador

7 Qualidade

Taxa de pedidos  para análise referentes a cuidados de saúde 

programados na UE apresentados pelos utentes e reencaminhamento à 

DGS, com vista à emissão pela mesma do formulário S2 ou E112

Resultado 1 2 dias 1 dia 3 dias 5,8823
Relatório de Atividades 

do DPC
DPC ANC

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
2 100% Atingiu

5 Eficácia
Número de dias para apresentação do relatório de Acerto de Contas dos 

Acordos de Cooperação em vigor
Resultado 60 45 105 5,8823

Relatório de Acerto de 

Contas e Relatório de 

Atividades do DPC

DPC ANC
3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
48,7 100% Atingiu 100% Atingiu

6 Eficiência
Taxa de execução dos Protocolos celebrados entre os Hospitais e os 

ACES para internalização de MCDT
Impacto 30% 10% 20% 5,8823 SIARS

ACES e HH executam e 

DPC acompanha
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
30% 100% Atingiu

Depende da plataforma GPRSNS. 

Não temos histórico porque 2019 é 

o ano 1.

6 Eficiência
Taxa de internalização dos MCDT prescritos pelas unidades funcionais 

dos ACES para os quais existam Protocolo com os Hospitais
Impacto 5,8823 SIARS

ACES e HH executam; 

DPC acompanha
ANC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
Cumprido #VALOR! Atingiu

Indicador de monitorização; a sua 

metodologia terá necessariamente 

que ser testada ao longo do ano. 

Pela sua importância, decide-se pela 

sua manutenção nesta lista, não 

sendo possível nesta altura a 

definição de uma meta.

8 Qualidade
Percentagem de processos SIGIC validados para efeitos de faturação no 

prazo estabelecido
Resultado 80% 20% 5,8823

Ficha de Controlo 

Processos SIGIC - URGA
DPC ACSS e SPMS

3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 4.1, 

4.3
80% 100% Atingiu 100% Atingiu

De referir que o processo de 

validação da atividade SIGIC 

transferida para efeitos de faturação 

era realizada pelo NGF até abril de 

2016.

Atingiu

Atingiu

Atingiu

Atingiu

100%

100%

100%

100%

100%

Classificação 

Oop
Observações

Código 

Oop
Tipo de indicador Meta 

Valores dos últimos 5 anos 
Valor Critico 

Mês de 

análise

Resultado/ 

Outputs

Taxa de realização do 

indicador

Parâmetro 

atribuido ao Oop 

Designação do Indicador
Tolerância Fonte de verificação 

Justificação para o incumprimento 

das metas

Classificação do 

Indicador

Taxa de 

Realização Oop

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências
Peso (%)

Atividade Constante no 

Orçamento

Contributo para as 

Orientações 

Responsável pela 

execução 

2
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Ficha de Atividades  - 2019

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

1

2

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Colaboração com o NI e restantes Serviços intervenientes na Avaliação de Soluçõesexistentes e levantamento das necessidades internas

do DGAG-UAG em termos de Gestão Documental

Colaboração com o NI e ACES na avaliação de soluções de transporte de Pessoal existentes na ARSLVT identificando as melhorias que a

mesma terá de incorporar para se adaptar à actual realidadeterritorio e legislação

Identificação das áreas que necessitam de melhorar e mais profunda informação mensal e produzir os relatórios

Dinamizar, motivar a equipa e monitorizar a sua produção

Elaborar a proposta de formação que deverá representar uma mais valia efectiva para os utilizadores e ministrar a formação com

recursos internos

Dinamizar, motivar a equipa e monitorizar a sua produção e cumprimento dos prazos

Produzir atempadamente os relatórios mensais da despesa comj informação de gestão relevante para os restantes serviços da ARSLVT

Em colaboração com os ACES dinamizar a cobrança das taxas moderadoras 

ii, iii, iv

ii, iii, ivGarantir o cumprimento escrupuloso dos prazos de prestação de contas e informação mensal e anual

Promover boas práticas de utilização do medicamento e MCDT, indutoras de ganhos de eficiência.

Melhorar a cobrança das taxas moderadoras ii, iii, iv

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de 

espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Designação

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Formação da Equipa, dimensionamento da intervenção e solicitação da aquisição dos serviços, cumprimento do guião que a DGO venha a

divulgar.

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo (…) 

Identificação

ii, iii

Serviço
Departamento de Gestão e Administração Geral

Responsável Hermenegildo Emílio dos Vultos

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

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

Melhorar a cobrança das taxas moderadoras através do Sitam

Assegurar a Gestão e optimização dos Recursos Financeiros, Patrimoniais, gestão de stoks, compreas e Administração Geral da ARSLVT, IP. A Missão do DGAG abrange 

diferentes domínios: Financeira (assegurar a Gestão Orçamental, Contabilidade Geral e Controlo de Geatão e a Gestão 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 logistica (elaboração de processos relativos à aquisição de bens e servgiços). 

Melhorar a comunicação entre serviços eliminando gradualmente a utilização do papel

Criação armazens avançados

Implementação da contabilidade SNAP (Instituição Piloto) dada a alteração da legislação

Contabilidade analítica

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Melhorar e promover a autonomia dos utilizadores SAP da sede e ACES

Melhorar a eficiencia e eficácia do Serviço de Expediente e da logística

Assegurar a monitorização e controlo de gestão garantindo a elaboração de pelo menos mais dois relatórios mensais.

Aumentar a eficiência e eficácia do sistema de controlo implementando um sistema de Gestão de transporte de pessoal nos 

ACES e Serviços Centrais e arranque de um Piloto em pelo menos um ACES 

Implementar, em todas as Unidades da ARSLVT, um sistema de Gestão documental, com efectiva desmaterialização do papel em 

pelo menos um processo transversal. 
ii, iii, iv

ii, iii, iv

ii, iii, iv

ii, iii, iv

ii, iii, iv

Melhorar o controlo e a Gestão de stocks
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

001 Eficiência
Implementação do novo referêncial Contabilistico - 

SNC-AP
Realização na na na 100% 100% 100% 0% 100% 100%

Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

002 Eficiência

Implementação, nas Unidades da ARSLVT, de um 

Sistema de Gestão Documental, com efectiva 

desmaterialização do papel em pelo menos um 

Processo transversal

Reasultado na na na 100% n/disp 100% 0% 100% 100%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 30% 30% Não atingiu 30% Não atingiu

003 Eficiência

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% 10% 85 100%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

004 Eficiência
Elaboração de relatórios mensais de monitorização de 

execução do orçamento da ARSLVT
Realização na na na 1/Mês 2/Mês 1 0 1 100%

Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG ANC 3.10.,  4.1, 4.3 1 100% Atingiu 100% Atingiu

Eficiência
Encaminhamento célere do expedoiente entrado na 

ARSLVT
Realização na na na 12 h Baixar em 4 h 6 1 4 50%

Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG ANC 3.10.,  4.1, 4.3 5 100% Atingiu

Eficiência

Execução imediata das divulgações solicitadas pelos 

Serviços e a disponibilização imediata da 

documentação existente em arquivo

Realização na na na 8 h baixar em 1 h 5 1 5 50%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG ANC 3.10.,  4.1, 4.3 3 75% Não atingiu

Eficiência Desenvolvimento de Formação interna em SAP Realização na na na 20 Formandos 60 Formandos 80 5 80 50%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG ANC 3.10.,  4.1, 4.3 15 20% Não atingiu

Eficiência manter e melhorar os prazos de reporte obrigatórios Realização na na na De acordo De acordo 100% 10% 100% 50%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG ANC 3.10.,  4.1, 4.3 100% 100% Atingiu

Eficiência

Despesa de medicamentos faturados por utilizador 

PVP no contexto dos Cuidados Saúde Primários em 

euros

Resultado na na na 140,1 nd nd na na 100%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 nd n.a Não atingiu

Eficiência

Despesa de MCDT faturados, por utilizador SNS (pr. 

Conv.)no contexto dos Cuidados Saúde Primários em 

euros

Resultado na na na 69,9 nd nd na na 100%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 nd n.a Não atingiu

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 nd nd na na 100%
Relatório  de 

Atividades DGAG
DGAG AO 3.10.,  4.1, 4.3 nd n.a Não atingiu

Resultado/ 

Outputs

Justificação para o incumprimento 

das metas

Responsável pela 

execução 
Observações

Atividade 

Constante no 

Orçamento 

Entidades 

colaboradoras 

Eventuais 

dependências 

Contributo para 

as Orientações 

Estratégicas do 

MS

Mês de analise
Taxa de realização 

do indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop
Cassificação Oop

Fonte de 

verificação
Fonte de verificação Meta 

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos 
Tipo de 

indicador

Parâmetro 

atribuido ao 

Oop 

Designação do Indicador Tolerância Valor Critico Peso (%)

005

007

008

48% Não atingiu

60% Não atingiu

0% Não atingiu

2



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

4. Código OOp

1 001

2 002

3 003

5.

6.

Nº P/A

1 A

2 A

3 A

4 A

11

6.

1

2

5

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Promover a melhoria do processo de avaliação de desempenho do SIADAP nas várias carreiras. ii

ii

Compete ao 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 

Assegurar as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Promover o recrutamento de profissionais qualificados para a ARSLVT,I.P.

Assegurar a regularização de vínculos precários na ARSLVT no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública 

Assegurar a conclusão do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública 

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

ii

Serviço Departamento de Recursos Humanos

Responsável Licenciado Sérgio Nuno Agraínho Rodrigues

Objetivo 

Estratégico da 

ARSLVT  associado 

Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE de 2019 (alterações obrigatórias de 

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Falta de orientações da tutela em relação a algumas regras especificas das carreiras gerais e especiais.

Resposta atempada dos ACES (OO1).

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

002

Proceder ao processamento das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.

Assegurar a realização dos procedimentos necessários no âmbito do desenvolvimento dos procedimentos concursais do PREVPAP.

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Assegurar a realização de reuniões periódicas com os ACES no âmbito das tarefas de avaliação e desempenho.

Indicadores

Objetivo 

Operacional 

associado (código 

001

003

001Identificar os trabalhadores que reunem condições para a alteração obrigatória de posicionamento remuneratório.
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

001 Eficiência

N.º máximo de dias, desde o apuramento até à comunicação, do total dos 

pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 

(com exceção das carreiras das quais se aguardam orientações finais da 

tutela).

Resultado NA NA NA NA NA 90 10 30 50% Relatório DRH DRH AO 3.7 21 129% Superou

001 Eficiência

Percentagem de trabalhadores com direito a valorização remuneratória 

efetuada no processamento remuneratório do mês seguinte ao termo do 

seu processo de avaliação de desempenho.

Resultado NA NA NA NA NA 90% 10% 100% 50% Relatório DRH DRH AO 3.7 100% 125% Superou

002 Eficiência
N.º de reuniões periódicas realizadas com os ACES no âmbito das tarefas de 

avaliação e desempenho.
Resultado NA NA NA NA NA 2 1 2 100% Relatório DRH DRH AO 3.7 2 100% Atingiu 100% Atingiu

003 Eficiência
N.º de procedimentos concursais abertos no âmbito do PREVPAP que não 

aguardem orientações da tutela.
Resultado NA NA NA NA NA 90% 80% 100% 100% Relatório DRH DRH AO 3.7 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

Abertos 26 

procedimentos 

concursais que 

correspondem a 100% 

dos procedimentos que 

não aguardam 

orientações da tutela.

Responsável pela 

execução

Atividade 

Constante no 

Orçamento

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências

Contributo para as 

Orientações 

Estratégicas do MS 

Tolerância Valor Critico Peso (%) Fonte de verificação Meta 
Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos 
Tipo de 

indicador 

Parâmetro 

atribuido ao Oop 
Designação do Indicador Mês de análise Resultado/ Outputs

Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop

127% Superou

Classificação Oop Observações

Justificação para o 

incumprimento das 

metas

2



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4. Código Oop

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

5.

6.

Nº P/A

1 A

2 A

3 P

4 P

5 P

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

15 A

16 A

17 A

18 A

19 P

20 P

6.

1

2

3

4

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Apoiar tecnicamente e/ou integrar comissões de acompanhamento, designadamente, no âmbito de Acordos ou Contratos-Programa.

2

Preenchimento de dados na plataforma informática, pelos ACES, tem influência direta no envio da informação trimestral para a ACSS.

Desenvolvimento dos procedimentos para a construção de novos edifícios pelas Câmaras Municipais e respetiva execução.

4, 5, 12

4, 5, 12

3, 11

4

Integração no grupo de obras da ARSLVT, I.P. e emissão de pareceres para apoio à decisão.

Emissão de pareceres e análise de projetos de novos edifícios / obras a realizar.

Preparação de contrato de manutenção de AVAC. 6

Aprovações do Ministério das Finanças relativas a contratos de manutenção, empreitadas e aquisição de projetos e outro tipo de prestação de serviços.

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de espera de 

uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

1, 9

1, 7

O Departamento de Instalações e Equipamentos 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.

Projetar e preparar os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao lançamento das empreitadas e fornecimento de serviços.

Apoiar tecnicamente, no âmbito das Comissões de Acompanhamento, as obras das novas Unidades de Saúde promovidas pelos Municípios, ao abrigo dos Contratos-Programa ou

acordos - 61 Unidade de Saúde.

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Indicadores
Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a preencher em 

folha anexa)

iv

iv

iv
Apoiar tecnicamente a preparação de propostas para Contratos-Programa a celebrar entre a ARSLVT, I.P., e os Municípios, visando a

construção ou remodelação de edifícios que integrem, ou venham a integrar os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).

Preparar a informação técnica relevante com vista à celebração de contratos de assistência técnica e ou manutenção para as instalações

e equipamentos das unidades onde são prestados cuidados de saúde primários.

Desenvolver as medidas necessárias para garantir a eficiência energética dos edifícios.

ivElaborar projetos técnicos relativos a instalações e equipamentos.

Acompanhamento e fiscalização de empreitadas, fornecimento de equipamentos e contratos de manutenção.

Acompanhar a execução física e financeira dos Contratos-Programa com as autarquias, em colaboração com o NEP e o DGAG -

Construção e Remodelação de Unidades de Saúde.

Disponibilidade financeira na rubrica de investimento.

Elaboração de projetos de execução.

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

iv

Serviço Departamento de Instalações e Equipamentos

Responsável Maria de Fátima Oliveira Morgado Rabuge

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Preparar os processos com as especificações técnicas necessárias ao lançamento, pelo DAGA-UAG, de procedimentos de adjudicação de 

empreitadas e fornecimento de bens e serviços no âmbito das instalações e equipamentos (Precedido do levantamento, análise e 

diagnóstico de patologias, definição de soluções corretivas, elaboração de mapas de quantidades de trabalho e de Cadernos de Encargos 

necessários à adjudicação). 

Acompanhar e dirigir tecnicamente as empreitadas de obras públicas.

Integração em júri de procedimentos concursais de empreitadas e aquisição de bens e serviços.

1, 7

5, 10, 11

7

Organização e gestão da informação / arquivo / secretariado.

Pequenas reparações.

Procedimentos de sinalética.

Interlocução técnica com os Municípios na área das instalações - Cuidados de Saúde Primários.

iv

iv

Elaborar e manter atualizado o mapeamento dos investimentos públicos para os Cuidados de Saúde Primários, em articulação com o

NEP.

Elaborar pareceres de projeto - Análise técnica.

6

Estudo e implementação de medidas para a promoção da eficiência energética dos edifícios.

Acompanhamento dos Contratos-Programa em execução - Integração das comissões de acompanhamento.

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

1, 9Reabilitação e conservação de edifícios da ARSLVT, em função do plano de obras prioritárias/urgentes.

1, 3, 9, 12

Apoiar tecnicamente e/ou integrar comissões de abertura e análise de propostas, no âmbito das empreitadas de obras públicas e

aquisições de bens e serviços.

Gestão da manutenção integrada de edifícios e dos contratos celebrados.

Designação

Acompanhamento da execução física e financeira dos Contratos-Programa com as Autarquias, em colaboração com o NEP e o DGAG - 

Construção e Remodelação de Unidades de Saúde.

iv

iv

iv

iv

iv

Atualização da base de dados do SIIE.

Elaboração e manutenção dos investimentos públicos para os Cuidados de Saúde Primários, em articulação com o NEP.

Gestão local de energia dos edifícios da ARSLVT, I.P., no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e Programa de Eficiência 

Energética na Administração Pública (Eco.Ap), prestando assistência aos ACES no preenchimento dos dados na plataforma eletrónica e garantir 

o seu correto preenchimento para posterior envio à ACSS.

Preparação de contrato de manutenção de equipamento médico.

1, 9

2

Preparação de contrato de manutenção de elevadores.

Preparação de contrato de manutenção das instalações elétricas.

Gestão da manutenção / acompanhamento e fiscalização dos contratos de manutenção.

6

6

8

7

Ficha de Apresentação Pág. 1 de 3



Ficha de Atividades - 2019 

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

v.       Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo
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2014 2015 2016 2017 2018

Qualidade
Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no parque imobiliário 

da ARSLVT, I.P.
Resultado ND ND ND ND ND

Realização de obras identificadas como 

prioritárias/urgentes no Plano aprovado.
30% ND 50%

Contabilização das obras 

prioritárias urgentes realizadas
DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 82% 82% Não atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 50%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

2 Eficiência
Cumprimentos dos prazos para ao envio da informação trimestral à ACSS 

no âmbito do programa de eficiência energética Eco-Ap
Realização ND ND ND ND ND

Envio da informação nos prazos definidos pela 

ACSS.

60 dia úteis após 

o final do 

trimestre

ND 100%
Análise das datas de submissão 

dos dados
DIE

Entidades 

Hospitalares

ACES

1.3, 3.2, 3.3, 3.4 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

Qualidade
Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no parque imobiliário 

da ARSLVT, I.P.
Resultado ND ND ND ND ND

Realização de obras identificadas como 

prioritárias/urgentes no Plano aprovado.
30% ND 40%

Contabilização das obras 

prioritárias urgentes realizadas
DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 82% 82% Não atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 30%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

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 ND ND ND ND ND Prazo inferior a 15 dias úteis. 5 dias úteis ND 30%
Contabilização dos período de 

análise de propostas
DIE DGAG-UAG 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 100% 100% Atingiu

5 Eficácia

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 ND ND ND ND ND

 Mapeamento dos investimentos públicos para 

os Cuidados de Saúde Primários elaborado e 

mantido atualizado mensalmente.

15 dias ND 100%

 Mapeamento dos investimentos 

públicos para os Cuidados de 

Saúde Primários 2017-2019 

DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

6 Eficiência

Melhoria da gestão de execução do contrato de manutenção preventiva nas 

seguintes áreas: Termodinâmica; Electromedicina; Exploração e apoio 

técnico às Instalações Eléctricas.

Resultado ND ND ND ND ND
Execução superior a 70 % do planeamento de 

intervenções de manutenção mensal proposto.
20% ND 100% Relatório mensal de manutenção DIE

Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 65% 100% Atingiu 100% Atingiu

Qualidade
Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no parque imobiliário 

da ARSLVT, I.P.
Resultado ND ND ND ND ND

Realização de obras identificadas como 

prioritárias/urgentes no Plano aprovado.
30% ND 50%

Contabilização das obras 

prioritárias urgentes realizadas
DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 82% 82% Não atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 50%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

Eficiência

Melhoria da gestão de execução do contrato de manutenção preventiva nas 

seguintes áreas: Termodinâmica; Electromedicina; Exploração e apoio 

técnico às Instalações Eléctricas.

Resultado ND ND ND ND ND
Execução superior a 70 % do planeamento de 

intervenções de manutenção mensal proposto.
20% ND 50% Relatório mensal de manutenção DIE

Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 65% 100% Atingiu

Eficácia Redução do período da conferência de faturas Resultado ND ND ND ND ND Prazo inferior a 5 dias úteis. 2 dias úteis ND 50% Prazo de validação de faturas DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

Qualidade
Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no parque imobiliário 

da ARSLVT, I.P.
Resultado ND ND ND ND ND

Realização de obras identificadas como 

prioritárias/urgentes no Plano aprovado.
30% ND 50%

Contabilização das obras 

prioritárias urgentes realizadas
DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 82% 82% Não atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 10%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

Eficácia Redução do período da conferência de faturas Resultado ND ND ND ND ND Prazo inferior a 5 dias úteis. 2 dias úteis ND 40% Prazo de validação de faturas DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

Eficácia

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 ND ND ND ND ND

 Mapeamento dos investimentos públicos para 

os Cuidados de Saúde Primários elaborado e 

mantido atualizado mensalmente.

15 dias ND 50%

 Mapeamento dos investimentos 

públicos para os Cuidados de 

Saúde Primários 2017-2019 

DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 100% 100% Atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 50%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

11 Eficácia

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 ND ND ND ND ND

 Mapeamento dos investimentos públicos para 

os Cuidados de Saúde Primários elaborado e 

mantido atualizado mensalmente.

15 dias ND 100%

 Mapeamento dos investimentos 

públicos para os Cuidados de 

Saúde Primários 2017-2019 

DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 100% 100% Atingiu 100% Atingiu

Qualidade
Resolução dos problemas construtivos mais urgentes no parque imobiliário 

da ARSLVT, I.P.
Resultado ND ND ND ND ND

Realização de obras identificadas como 

prioritárias/urgentes no Plano aprovado.
30% ND 50%

Contabilização das obras 

prioritárias urgentes realizadas
DIE 1.3, 3.2, 3.3, 3.4 82% 82% Não atingiu

Eficácia
Resposta, após análise, de pedidos de autorização prévia a submeter à 

Tutela ao abrigo do Despacho nº 10220/2014, de 8 de agosto
Realização ND ND ND ND ND

Resposta a todos os pedidos em prazos 

inferiores a:

 - 5 dias úteis para processos simples;

 - 10 dias úteis para grandes projetos.

20% ND 10%
Contabilização do nº de pedidos 

de autorização
DIE

Entidades 

Hospitalares
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 35% 35% Não Atingiu

Eficácia
Assegurar o cumprimentos dos prazos de execução das obras realizadas 

pelo DIE
Realização ND ND ND ND ND

Cumprimentos dos prazos de execução 

adjudicados.
20% ND 40%

Análise das datas constantes nos 

autos de consignação e recepção 

provisória

DIE
Entidades 

adjudicatárias
1.3, 3.2, 3.3, 3.4 95% 100% Atingiu

8

9

86% Não atingiu

68% Não atingiu

91% Não atingiu

100% Atingiu

1

4

7

91% Não atingiu

Observações

Justificação para o 

incumprimento 

das metas

Resultado/ 

Outputs

Taxa de 

realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de 

Realização Oop
Classificação Oop

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos

Tipo de 

indicador

Parâmetro 

atribuido ao Oop
Designação do Indicador Tolerância

Valor 

Critico 

Peso 

(%)
Fonte de verificação Meta

Responsável pela 

execução
Mês de análise

Atividade 

Constante no 

Orçamento

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências

Contributo para as 

Orientações Estratégicas 

do MS

Não atingiu

72% Não atingiu

10

12

95%

2
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1.

2.

3.

1

2

3

4

5

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

Colaborar no reforço das competências técnicas dos profissionais de saúde e outros, na área dos comportamentos aditivos e 

dependências (CAD).

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Colaborar na formação em CAD no âmbito dos Internatos Médicos de MGF, Psiquiatria e de Pedopsiquiatria

Assegurar, no âmbito das UIL, a triagem, atendimento/ avaliação de crianças, jovens e/ou famílias em risco e/ou com problemas 

associados aos CAD

Realizar diagnóstico social e/ou acompanhamento e avaliação das necessidades identificadas nos utentes em tratamento no âmbito das 

UIL (ambulatório e internamento)

Manter o investimento no reforço das competências técnicas em CAD aos profissionais das Equipas da DICAD e de outras estruturas da ARSLVT 

ii, iii

Assegurar o acompanhamento/monitorização dos projetos no âmbito do PORI

Reforçar a articulação com as diferentes equipas dos ACES 

Promover a melhoria e o aumento de registo informático do SIM em geral, e no âmbito da reinserção, através da capacitação das equipas 

técnicas de reinserção

ii, iii, v

i, iii

i, iii, v
Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, numa lógica de proximidade ao cidadão e à comunidade, com vista à 

definição das respostas prestadas ao nível dos CAD (RRA - CAD "Rede de Referenciação/ Articulação").

Assegurar o acompanhamento, a monitorização, contribuindo para a avaliação da execução de programas/projectos no âmbito 

dos CAD, nas diferentes áreas de intervenção, por forma a garantir a sua qualidade.

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Reforçar a articulação intra-institucional da ARSLVT, I.P. bem como com outros serviços, públicos e privados, das áreas da 

saúde, de apoio social, de educação, de justiça, juventude e desporto, entre outras, numa lógica de proximidade ao cidadão e à 

comunidade. 

1

1

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

i

Serviço Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Responsável Joaquim Fonseca

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Garantir o desenvolvimento de respostas especializadas à problemática do consumo de substâncias psicoativas, 

comportamentos aditivos e dependências (CAD), através de uma intervenção integrada, com base nas necessidades 

identificadas nas áreas de intervenção - Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção. 

Garantir o reforço de Recursos Humanos, designadamente de Médicos, Enfermeiros , Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos. 

Promover a redução do consumo de Substâncias Psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências, na área de abrangência da ARSLVT,

IP.

Assegurar a articulação/ encaminhamento para atendimento/ avaliação de jovens em risco e/ ou com CAD nos diversos contextos de 

intervenção da área da prevenção

Garantir a implementação do Programa Operacional de Respostas Integradas (PORI), através da realização de diagnósticos territoriais, 

da participação no processo de candidatura, bem como da monitorização dos projetos contratualizados

Garantir a participação da DICAD nas atividades do projeto Adição.Sem e Taxa.Zero, em conjunto com a Direção-Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, e o Tribunal Criminal de Pequena Instância de Lisboa

1

2,4

1,4
Desenvolver programas de tratamento em ambulatório nas UIL e programas de tratamento em internamento (CT/UD/UA), através de 

abordagens/intervenções multidisciplinares

1

Colaborar na gestão do processo de internamentos em Unidades privadas convencionadas

Implementar programas/projetos de prevenção multicomponentes, que incluam a componente informativa, a de desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais e a  reguladora/ambiental, preferencialmente programas/projetos de continuidade 

Promover ações em contexto recreativo (festivais de música, bares, em colaboração com organizadores dos eventos; festivais 

académicos, em articulação com as outras áreas de intervenção em CAD e as Associações de estudantes universitários)

2, 4

1, 4

Realizar intervenções de sensibilização e de formação (componente informativa, componente para lidar com risco face aos CAD e de 

componente reguladora - nível ambiental), sobre as substâncias psicoativas e riscos associados ao seu consumo, em diferentes contextos 

de intervenção e para diversos grupos-alvo (profissionais, famílias/pais, jovens, etc.), sempre que possível, integrados em projetos 

multicomponentes e de continuidade

1, 2, 3, 4, 5

1

Realizar a assessoria técnica nas áreas de intervenção da Prevenção, RRMD, Reinserção, Tratamento, Áreas Transversais, Recursos 

Humanos, garantindo o apoio à gestão regional nestas áreas

Realizar o apoio administrativo à equipa de coordenação da DICAD

1, 2, 3, 4, 5

1

1

1,3,4

Realizar a assessoria clínica, garantindo a qualidade na prestação de cuidados no âmbito das competências previstas para a DICAD

Assegurar a direcção regional de enfermagem junto das equipas da DICAD, garantindo o apoio à gestão clínica dos cuidados em 

enfermagem

Colaborar na iniciativa do Dia da Defesa Nacional em articulação com SICAD e Ministério da Defesa Nacional

Implementar a Rede de Referenciação/ Articulação no âmbito dos CAD através da sensibilização dos profissionais e da concretização de 

uma experiência piloto

Participar na execução de ações de formação para os profissionais de saúde e outros, na área dos comportamentos aditivos e 

dependências (CAD)
3,4

3, 4

4, 5

3

Colaborar na promoção, encaminhamento e acolhimento de Estágios nas UIL, em articulação com a Academia de Formação e 

Desenvolvimento & desenvolver/ colaborar em iniciativas de investigação na área dos CAD, através do acolhimento, realização ou 

colaboração em projetos de investigação

Assegurar a coordenação da atividade da DICAD, quer a nível central, quer a nível local, garantindo desta forma a execução de todas as 

atividades previstas em PA 
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6.

1

2

3

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

A ARSLVT, I. P. sucedeu, de acordo com o estabelecido no DL 22/2012, de 30 Janeiro, em algumas das atribuições do Instituto da Droga e Toxicodependência, I. P., 

nomeadamente, na componente operacional da intervenção no domínio dos problemas dos comportamentos aditivos e dependências, na sua área geográfica de intervenção.

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de 

espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

A Equipa de Coordenação Regional da DICAD (sede da ARS) garantirá a continuidade e o normal funcionamento das respetivas Unidades de Intervenção Local (UIL) e a 

prestação de cuidados aos utentes. Estas UIL são estruturas especializadas de intervenção no terreno (Despacho n.º 2976/2014. D.R. n.º 37, Série II de 2014-02-21): 5 

Centros de Respostas Integradas (CRI); 1 Unidade de Desabituação - Centro das Taipas; 1 Unidade de Alcoologia de Lisboa (UAL); 1 Comunidade Terapêutica do Restelo (CT).

Este Plano de Atividades (em curso) tem presente o alinhamento com o exposto nos seguintes documentos de planeamento estratégico:

- Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 - SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências)

- Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências Horizonte 2020 (SICAD, 2018)

- Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos Comportamentos aditivos e das dependências - Autores: SICAD/ 5 ARS/ Programa Nacional para a Saúde Mental/ 

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo.

- Plano estratégico 2017-2019 da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
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N.º total de utentes ativos em ambulatório no ano 14800 200 15443 5% 15064 110% Superou

% de atendimentos em 1.ª consulta realizados em menos de 

15 dias
80% 10% 82% 5% 71% 100% Atingiu

% de UIL (CRI) com consulta de apoio à cessação tabágica 

(CICT)
71% 10% 71% 5% 86% 104% Superou

% de novos utentes com rastreio do VIH, do VHB e VHC nos 

CRI aderentes ao Projeto Fast Track Cities
90% 10% n.a. 5% 22% 28% Não atingiu

% de utentes em tratamento com rastreio anual de VIH, do 

VHB e VHC nos CRI aderentes  ao Projeto Fast Track Cities
90% 10% n.a. 5% 63% 79% Não atingiu

% de novos utentes nas UIL com registo de diagnóstico pela 

ICD-10
50% 10% n.d. 5% 5% 13% Não atingiu

% de fichas-base do SIM atualizadas, relativas a doentes em 

tratamento com comorbilidade psiquiátrica
50% 10% n.d. 5% 19% 48% Não atingiu

% de crianças/jovens em risco e/ou com problemas 

associados aos CAD encaminhados para respostas da DICAD 

(e com realização de pelo menos uma consulta/ triagem)

100% 100% 100% 10% 100% 100% Atingiu

N.º de espaços de consulta/ atendimento para jovens em 

risco e/ou  com problemas associados aos CAD, em 

funcionamento nas UIL e/ou com participação dos técnicos 

das UIL

26 0 30 5% 26 100% Atingiu

% de novos utentes e readmissões acompanhados pelo 

Serviço Social com necessidades sociais diagnosticadas e 

avaliadas 

65% 5% n.a. 5% 60% 100% Atingiu

% de CT, Unidades Privadas de Saúde-UPS) convencionadas, 

que atuam na área das dependências localizadas, na RLVT, 

objeto de visitas de acompanhamento/ monitorização 

técnica e/ ou financeira 

20% 10% n.a. 5% 0% 125% Superou

N.º de Termos de Responsabilidade emitidos e reemitidos 

para internamento em Unidades de Saúde convencionadas 

no âmbito dos CAD

1150 50 1262 5% 1251 123% Superou

Não atingiu1 96%

Resultado/Outputs Justificação para o incumprimento das metasDesignação do Indicador Peso (%)Meta
Código 

Oop
ObservaçõesTolerância Valor Critico 

Taxa de Realização 

Oop
Cassificação OopTaxa de realização do indicador Classificação do Indicador

3



Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

% de festivais (contexto recreativo: festivais de música, 

bares; festivais académicos) com intervenção DICAD (UIL e 

Equipa de Coordenação)

80% 5% 100% 10% 100% 125% Superou

N.º de relatórios trimestrais realizados pela equipa SIM e 

Reinserção, e enviados às UIL
4 2 n.d. 5% 3 100% Atingiu

N.º de pessoas abrangidas nas atividades do projeto 

Adição.Sem e Taxa.Zero, em conjunto com a Direção-Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais, e o Tribunal de Pequena 

Criminalidade de Lisboa

n.a. n.a. n.a. 5% 828 125% Superou

N.º de formandos nas sessões de sensibilização e nas ações 

formativas organizadas pela DICAD (Equipa de Coordenação 

e UIL) para profissionais da DICAD, da ARSLVT em geral, e 

de outras entidades parceiras (ex.: Justiça, Educação, 

contextos comunitários)

n.a. n.a. 559 5% 1.614 125% Superou

N.º de reuniões realizadas no âmbito da assessoria técnica 

nas áreas de intervenção da Prevenção, RRMD, Reinserção, 

Tratamento, Áreas Transversais, Recursos Humanos, de 

forma a garantir o apoio à gestão regional nestas áreas

150 10 140 5% 161 125% Superou

N.º de diagnósticos de território realizados no âmbito do 

PORI
3 1 3 100% 3 50% Não atingiu

Nº de projetos acompanhados ao abrigo do Programa 

Operacional de Respostas Integradas (PORI) nas várias 

áreas de intervenção

11 2 12 100% 9 50% Não atingiu

N.º de jovens estimados para cada dia abrangidos pela 

DICAD na intervenção realizada no âmbito do Dia da Defesa 

Nacional (DDN)

n.a. n.a. 16659 20% 19797 #VALOR! #VALOR!

N.º de formandos nas sessões de sensibilização e nas ações 

formativas organizadas pela DICAD (Equipa de Coordenação 

e UIL) para profissionais da DICAD, da ARSLVT em geral, e 

de outras entidades parceiras (ex.: Justiça, Educação, 

contextos comunitários)

n.a. n.a. 559 20% 1614 125% Superou

N.º de ações formativas realizadas pela DICAD em 

colaboração com a Formação de Internos de Medicina Geral 

e Familiar (MGF) e de Pedopsiquiatria

1 1 2 20% 0 100% Atingiu

% de Estágios, de visitas de delegações nacionais ou 

estrangeiras, (institucionais ou de outra natureza), e de 

projetos de investigação, acolhidos nas UIL e / ou realizados 

com a cooperação da DICAD ou UIL

80% 5% 96% 20%
80%

100% Atingiu

N.º de estudos/artigos científicos editados e divulgados; 

número de papers, comunicações e posters apresentados em 

congressos científicos nacionais e internacionais, número de 

mediação de Mesas em eventos da mesma tipologia

40 10 49 20% 40 100% Atingiu

% de Estágios, de visitas de delegações nacionais ou 

estrangeiras, (institucionais ou de outra natureza), e de 

projetos de investigação, acolhidos nas UIL e / ou realizados 

com a cooperação da DICAD ou UIL

80% 5% 96% 9%
80%

100% Atingiu

N.º de estudos/artigos científicos editados e divulgados; 

número de papers, comunicações e posters apresentados em 

congressos científicos nacionais e internacionais, número de 

mediação de Mesas em eventos da mesma tipologia

40 10 49 9% 40 100% Atingiu

N.º de ações formativas realizadas pela DICAD em 

colaboração com a Formação de Internos de Medicina Geral 

e Familiar (MGF) e de Pedopsiquiatria

1 1 2 5% 0 0% Não atingiu

N.º de formandos abrangidos por acções de formação na 

área de intervenção em RRMD em festivais académicos
n.a. n.a. 43 4% 14 33% Não atingiu

N.º estimado de população abrangida em festivais n.a. n.a. 7031 9% 10905 64% Não atingiu

N.º de testes de alcoolemia realizados em festivais n.a. n.a. 1718 9% 2176 79% Não atingiu

% de novos utentes e readmissões atendidos pelo serviço 

social, com diagnóstico social realizado.
85% 5% 45% 10% 85% 100% Atingiu

% de escolas/ instituições com intervenções 

multicomponentes (componente informativa, 

desenvolvimento de competências e 

reguladoras/ambientais)  

60% 10% 87% 10% 60% 100% Atingiu

N.º de diagnósticos de território realizados no âmbito do 

PORI
3 1 3 10% 3 100% Atingiu

Nº de projetos acompanhados ao abrigo do Programa 

Operacional de Respostas Integradas (PORI) nas várias 

áreas de intervenção

11 2 12 10% 9 100% Atingiu

N.º de formandos nas sessões de sensibilização e nas ações 

formativas organizadas pela DICAD (Equipa de Coordenação 

e UIL) para profissionais da DICAD, da ARSLVT em geral, e 

de outras entidades parceiras (ex.: Justiça, Educação, 

contextos comunitários)

n.a. n.a. 559 15% 1614 125% Superou

5
N.º de projetos implementados na Região de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo no âmbito da RRA-CAD
1 1 1 100% 1 100% Atingiu 100% Atingiu

Não atingiu

Não atingiu

Atingiu100%

100% Atingiu

1

2

3

4

96%

91%

4



Ficha de Atividades  - 2019

1.

2.

3.

1

2

3

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

1

2

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Dependência de Departamentos/Unidades da ARSLVT para concretizar os objetivos.

Gestão de stocks e emissão das requisições de compra;

Armazenamento, receção, aviamento e distribuição dos bens;

Conferência de faturas dos procedimentos de bens e serviços realizados na sede.

Gestão dos Contratos

Coordenação da preparação dos documentos pré contratuais;

Lançamento dos procedimentos à concorrência

Formalização do processo de adjudicação e verificão da conformidade legal do mesmo;

Escassez e instabilidade de recursos humanos afetos à UAG

Objetivo 

Operacional 

associado 

(código Oop 

associado)

ii, iv

ii, ivUniformizar o mestre de artigos com especial incidência dispositivos médicos

Otimização da politica de gestão de stocks da ARSLVT através de diminuição de existências(Sede e ACES), aumento da 

Uniformizar o mestre de artigos com especial incidência dispositivos médicos

Gestão dos procedimentos de aqusição de bens e serviços

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como 

o tempo de espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Designação

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Identificação dos processos transversais à ARS e levantamento de necessidades;

Indicadores

Elaborar o relatório anual da atividade desenvolvida na UAG

Estreitar as relações com os ACES de forma a melhor os circuitos existentes, de molde a aumentar a eficiência;

Aumentar  o número de procedimentos a desenvolver através da plataforma eletrónica de contratação pública;

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo (…) 

Identificação

ii, iv

Serviço Unidade Orgância Flexivel de Administração Geral

Responsável Ana Paula Silva

Objetivo 

Estratégico da 

ARSLVT  

associado *

Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Centralizar na sede os procedimentos contratuais transversais à ARSLT;

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.Assegurar a conferência dos 

elementos relativos à faturação dos fornecedores da ARSLVT.

Aumento  do número de procedimentos de contratação pública a desenvolver através da plataforma eletrónica 

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

Com a implementação da nova aplicação de gestão de stocks-Glint SGICM monitorizar consumos, existências e criação de 

armazéns avançados nas Unidade de Saúde.

Otimizar  a utilização do  ERP SAP - nomeadamente no que se refere à informação para a gestão.
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Ficha de Atividades  - 2019

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficiência
Centralizar na sede os procedimentos contratuais 

transversais à ARSLVT 
Realização na na na na na 100% 20% 100 100% UAG UAG ANC 4.1, 4.4 30% 38% Não atingiu 38% Não atingiu

2 Eficiência
Número de procedimentos a desenvolver através 

das plataformas eletrónicas
Realização na na na na na 100% 10% 100% 100% UAG UAG ANC 4.1, 4.4 10% 11% Não atingiu 11% Não atingiu

3 Eficiência Aprovação do manual de compras Realização na na na na na 2º semestre 1 trimestre
2º 

semestre 
50% UAG UAG ANC 4.1, 4.5 2º semestre 100% Atingiu

3 Eficiência
Aprovação de novas medidas de uniformização de 

procedimentos 
Realização na na na na na

segundo 

semestre 
1 trimestre

segundo 

semestre 
50% UAG UAG ANC 4.1, 4.6 2º semestre 100% Atingiu

4 Eficiência Aprovação do Código de Conduta de Ética da UAG Resultado na na na na na
segundo 

semestre 
1 trimestre

segundo 

semestre 
100% UAG UAG ANC 4.1, 4.7 0% 0% Não atingiu 0% Não atingiu

5 Eficiência Formação em contratação Publica na UAG Resultado na na na na na
Dezembro 

de 2019
2 meses

Dezembro 

de 2019
100% UAG UAG ANC 4.1, 4.8 20% 20% Não atingiu 20% Não atingiu

6 Eficiência
Implementação das normas do Despacho 851-

A/2017
Resultado na na na na na

segundo 

trimestre 
3 trimestres

segundo 

trimestre 
100% UAG UAG ANC 4.1, 4.9 80% 80% Não atingiu 80% Não atingiu

Observações

Justificação para 

o 

incumprimento 

das metas

Parâmetro atribuido ao Oop 
Responsável 

pela execução

Atividade 

Constante no 

Orçamento 

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências
Tolerância

Valor 

Critico 

Peso 

(%)

Taxa de 

Realização Oop

Classificação 

Oop
Designação do Indicador

Tipo de 

indicador

Contributo para 

as Orientações 

Estratégicas do 

MS

Mês de análise
Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos

Fonte de 

verificação
Meta

Resultado/ 

Outputs

Taxa de 

realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

100% Atingiu
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Ficha de Atividades  - 2019

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Realizar e apoiar o desenvolvimento de análise de dados e estatística de estudos internos e externos

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo de Estudos e Planeamento 

Identificação

i, ii

Serviço
Departamento de Contratualização - Núcleo de Estudos e Planeamento 

Responsável Ana Dinis

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Disponibilizar os instrumentos de gestão institucionais (Plano de Atividades 2019 da ARSLVT e QUAR 2019) e garantir a

sua monitorização 

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, assegurando, designadamente, a gestão dos processos com a incidência nas seguintes áreas, nos termos do

disposto na Deliberação do Conselho Diretivo, de 16.08.2012, que cria o Núcleo de Estudos e Planeamento: i. Elaboração de Planos de Atividades anuais e

plurianuais, considerando o Plano Regional de Saúde elaborado pelo DSP, com os constantes das Grandes Opções do Plano, e os objetivos definidos pelo Conselho

Diretivo, avaliando a sua execução; ii. Elaborar o Relatório de Atividades; iii. Emitir parecer técnico sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e

serviços de saúde; iv. Analisar e emitir parecer sobre planos diretores de unidades de saúde; v. Propor ajustamentos necessários nas redes de referenciação ao nível 

regional para garantir maior equidade no acesso, otimização dos recursos e qualidade de cuidados; vi. Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos e propor

as necessárias medidas corretivas relativas à atividade dos serviços de saúde da região; vii. Apoiar a implementação de novos modelos de gestão; viii. Emitir

parecer e acompanhamento de candidaturas e projetos de investimento das instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS); ix. Garantir a existência de

um sistema de informação atualizado da execução física e material de investimentos públicos, em articulação com o DIE.

Apoiar e acompanhar a execução (física e financeira) das candidaturas submetidas pela ARSLVT a fundos comunitários (Portugal 2020); 

Acompanhar a execução (fisica e financeira) dos contratos programas com as autarquias, em colaboração com o DIE e o DGAG - Construção e Remodelação de

Unidades de Saúde; 

Apoiar as candidaturas das unidades hospitalares a fundos comunitários (Portugal 2020).

Elaborar e monitorizar os instrumentos essenciais de gestão da ARSLVT: Plano de Atividades 2019; QUAR 2019

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Executar, na Região, a Ronda do Estudo COSI Portugal 2018/2019

i, iii, v

i,iii

Promover e acompanhar a implementação de projetos de promoção da atividade física e alimentação saudável nos serviços e na comunidade

Monitorizar o acesso, a atividade e os recursos humanos dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e Hospitalares (HH):

desenvolver e disponibilizar ferramentas (templates) e/ou informação de apoio à gestão no acompanhamento aos CSP e

HH 

Realizar e apoiar o desenvolvimento de estudos, incluindo executar, na Região, a Ronda do Estudo Childhood 

Obesity Surveillance Initiative  (COSI) Portugal 2018/2019 

Disponibilizar o Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT

Mapear os investimentos públicos para os Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Hospitalares, em articulação com o

DIE

Produzir informação em saúde tendo como fonte sistemas de informação e/ou análise de Bases de dados 

Coordenar e/ou participar na implementação e/ou monitorização/avaliação de programas e projetos de saúde,

nomeadamente O Programa da Promoção da Alimentação Saudável e de Atividade física, o Programa Lisboa +55, o

Programa para a Prevenção e Controlo da Infeção VIH/SIDA, O Programa de Prevenção e Controlo de tabagismo

Apoiar e acompanhar os pedidos de autorização prévia a submeter à Tutela ao abrigo do Despacho 10220, de 8 de

agosto de 2014 

i, ii, iii

Acompanhar as candidaturas submetidas pela ARSLVT ao Portugal 2020

Garantir o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos programas com as autarquias, em

colaboração com o DIE e o DGAG - Construção e Remodelação de Unidades de Saúde (ACES)

Apoiar o Conselho Diretivo da ARS na preparação de informação para respostas a pedidos da Tutela e de outras

Entidades  

iii, iv

iii, iv

i, ii, iii, iv, v (de acordo com a 

natureza da informação)

ii

i, iii

i, iii, v

iv

iii, iv
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Ficha de Atividades  - 2019

5.

6.

Nº P/A

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 A

13 P

14 P

15 A

16 P

17 A

18 A

19 A

20 A

21 A

22 A

23 A 12

4

10

11

Dar parecer nos pedidos de autorização prévia a submeter à Tutela ao abrigo do Despacho 10220 de 8 de agosto de 2014

Preparar, submeter e gerir as candidaturas a fundos comunitários incluindo a submissão de pedidos de reembolso, em articulação

com o DIE e o DGAG

Acompanhar a execução física e financeira dos contratos programas com as autarquias, em colaboração com o DIE e o DGAG - 

Construção e Remodelação de Unidades de Saúde (ACES)

Colaborar na auditoria de processos do Programa de Cirurgia Adicional 

Participar/acompanhar a execução do Programa para a infeção VIH/SIDA ao nível da serologia para VIH solicitada/testes rápidos de

deteção para a infeção VIH/SIDA realizados nos cuidados de saúde primários e preservativos distribuídos nos ACES; participar em

Júri de concurso da DGS para apreciação das candidaturas para financiamento de projetos no âmbito do Programa Nacional para a

Infeção VIH/SIDA 

Preparar resposta a pedidos de entidades externas à ARSLVT/Conselho Diretivo

Atividades de avaliação em contexto de encerramento da Candidatura POISE - Formação a profissionais de saúde em

aconselhamento alimentar e em prática de atividade física -  avaliar o cumprimento das metas contratualizadas  (execução física)

8

9

7

Atualizar o Mapa de Investimentos de Unidades de Saúde dos CSP, em articulação com o DIE 

Atividades de  investigação com produção de documentação técnico-científica (comunicações; pósteres; artigos) 

Atividades de melhoria da Qualidade de Registos RHV, RNU e Hierarquia de Locais

Elaborar o Relatório de Atividades 2018 da ARSLVT 

7

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Atualizar trimestralmente as listas nominais dos RH Médicos nos HH da Região, por especialidade

Participar nos trabalhos do Plano Municipal de Alimentação Escolar Saudável promovido pelo Município de Lisboa, em parceria com a

ARSLVT e outras Entidades que, tal como a ARSLVT,  celebraram Protocolo de Colaboração com o Município deLisboa neste âmbito 

3

3

3

3

3,5

6

7

7

Disponibilizar informação de monitorização e avaliação dos Planos de Saúde Sazonal - Módulo Inverno e Módulo de Verão 

Participar nos trabalhos do Programa Lisboa + 55, promovido pelo Município de Lisboa, em parceria com a ARSLVT, SCML e DGS

7

Indicadores
Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

4

4

5

Criar modelo de validação de Recursos Humanos Médicos nos HH com base na informação reportada no BIRH, Listas Nominais e

SICA e monitorizar trimestralmente 

Atualizar periodicamente os templates/informação no âmbito: 3.1) Do acompanhamento de produção, LIC/LEC, Doente Padrão

(atualização mensal); 3.2) Do acompanhamento dos RH (trimestralmente); 3.3) Da contratualização (RH, Doente Padrão, Financeiro,

Produção)(anualmente)

Executar, na Região, a Ronda do Estudo COSI Portugal 2018/2019, em colaboração com os ACES e o CEIDSS

1

Preparar informação/bases de dados tendo por fonte sistemas de informação (SIARS, SICA, Grupos de Diagnósticos Homogéneos

(GDH) ) - tratamento e análise de dados estatísticos

Colaborar, com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, na análise de dados referentes ao estudo do consumo de benzodiazepinas

nos ACES e  estudo da prescrição de antidiabéticos orais de segunda linha nos ACES 

Elaborar e monitorizar, semestralmente, o Plano de Atividades 2019 da ARSLVT e o QUAR 2019

Elaborar instrumento de monitorização da atividade assistencial nos Cuidados de Saúde - qualidade

3

Elaborar relatórios de monitorização da UML e dos SU hospitalares 

2
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Ficha de Atividades  - 2019

6.

1

2

3

4 Plano de Comunicação efetivo 

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Recursos humanos afetos ao NEP para desenvolver as atividades e projetos planeados.

Envolvimento  e compromisso dos intervenientes-chave 

Orçamento disponível 

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

(aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de espera de uma 

aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)
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Ficha de Atividades - 2017                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
Nº de documentos elaborados (Plano de Atividades (PA) da ARSLVT 2019; QUAR 2019; Monitorização 

do PA; monitorização semestral do QUAR 2019) no prazo estipulado 
Realização 3 3 3 3 3 4 0 4 13

Documental; email de 

confirmação de submissão dos 

documentos na plataforma da 

Secretaria Geral do MS; 

Publicitação dos documentos no 

Portal da ARSLVT após 

Homologação pela Tutela

ARSLVT com participação de 

todos os serviços - NEP coordena 

elaboração 

Aprovação do balanço social 

pela ACSS; Encerramento de 

contas  até 30 de abril

Todos Departamentos/ Serviços da ARSLVT 4.4 4 125% Superou 100% Atingiu

Outputs(n.º 1 a 3) : 1)  Plano de Atividades (PA) da ARSLVT 

2019; 2) QUAR 2019; 3) Monitorização do PA; 4) 

Monitorização semestral do QUAR 2019

2 Eficácia
Nº de documentos elaborados e submetidos à Tutela  (Relatório de Atividades e avaliação do QUAR 

2018 da ARSLVT) no prazo estipulado
Realização 2 2 2 2 2 2 0 15 7

Documental; email de 

confirmação de submissão dos 

documentos na plataforma da 

Secretaria Geral do MS; 

Publicitação dos documentos no 

Portal da ARSLVT após 

ARSLVT com participação de 

todos os serviços - NEP coordena 

elaboração 

Aprovação do balanço social 

pela ACSS; Encerramento de 

contas até 30 de abril

Todos Departamentos/ Serviços da ARSLVT 4.4 2 100% Atingiu 100% Atingiu
Outputs (n.º 5 e n.º6) : 5) Relatório de Atividades; 6) 

Avaliação do QUAR 2018 da ARSLVT

3 Eficácia Nº de mapas preenchidos e enviados para a DGS (CICT) Realização 7 7 7 7 7

7 (3 mapas  relativos ao 1º 

semestre)  e 4 mapas 

relativos ao ano) 

1 7
Documental; email de envio da 

informação para a DGS  
ARSLVT  - NEP e DSP 

Consultas dos Hospitais (HH) 

/Centros Hospitalares (CH)
ACES e HH/CH 2.3 7 100% Atingiu

Outputs (n.º7 a 13) : 7 e 8) Mapa Consultas Intensivas de 

Cessção Tabágica (CICT)  1ºas e seguintes - monitorização 

semestral e avaliação anual  9) Mapa das Ações de 

Formação; 10 e 11) Mapa das Iniciativas de Prevenção -

monitorização semestral e avaliação anual ; 12 e 13) Mapa de 

Atualização dos locais de CICT nos Serviços (ACES e 

HH/CH) -  monitorização semestral e avaliação anual 

3 Eficácia N.º de templates de acompanhamento dos CSP e HH construídos ou atualizados Realização NA NA NA NA cumprido 13 2 13 Templates
NEP - Área Funcional de 

Estatística e DPC
HH da RSLVT 3.4, 3.8, 3.9 15 100% Atingiu

Outputs (n.º14 a 16):  Templates em produção : 14) 

Acompanhamento de produção hospitalar, LIC/LEC, Doente 

Padrão (atualização mensal); 15) Acompanhamento dos RH 

nos hospitais  (trimestralmente) - Contratualização e UML; 16)   

Contratualização hospitalar (RH, Doente Padrão, Financeiro, 

Produção)(anualmente) 17) Monitorização da atividade das 

CICT nos CSP

3 Eficácia Nº de relatórios semanais produzidos relativos à procura SU hospitalares Resultado NA NA NA NA cumprido 40 12 52 Relatórios
NEP - Área Funcional de 

Estatística
HH da RSLVT 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 23 82% Não atingiu

Output  (n.º18) : 52 relatórios de monitorização semanal dos 

dados dos Serviços de Urgência da Região com base nos 

dados validados da BD SU da ARSLVT;  depende da 

colaboração diária dos hospitais da Região e da 

disponibilidade de aplicativo no momento de acesso e 

submissão de dados.

A Plataforma SU da ARSLVT esteve 

inoperacional durante 6 meses o que 

impossibilitou a realização dos relatórios 

semanais a partir da semana 23/2019. Está, 

neste momento (2020), a recuperar o histórico 

de produção 

3 Eficácia Nº de relatórios UML e UML Neurovascular efetuados Resultado NA NA NA NA cumprido 5 1 5 Relatórios
NEP - Área Funcional de 

Estatística
HH da RSLVT 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 4 100% Atingiu

Output (n.º 19) : 4 relatórios de monitorização trimestral da 

UML Neurovascular e 1 relatório anual da UML.

Para além das monitorizações de 2018 e 

2019 foram efetuados resumos de informação 

para resposta a pedidos do CD com 

informação resumo sobre a atividade das UML

3 Eficácia
Nº de  resposta aos pedidos efetuados na análise de informação sobre produção, inscritos, unidades 

nos CSP, efetuado em 15 dias
Realização NA NA NA NA NA 5 2 6 Email com as Respostas 

NEP - Área Funcional de 

Estatística
3.4, 3.8, 3.9 6 100% Atingiu

Output (n.º 20) : documento resumo de informação sobre 

CSP 

3 Eficácia Nº de  relatórios no âmbito da monitorização dos Planos de Contingência sazonais Realização 52 52 52 52 52 1 1 1
Templates criados e atualizados; 

email de envio de atualização

NEP - Área Funcional de 

Estatística
DSP DSP  3.8, 3.9, 4.3 1 100% Atingiu

Output (n.º 21) : documento atualizado semanalmente em 

período de contingência

3 Eficácia Nº de respostas a pedidos que envolvam a análise da BDMH Realização NA NA NA NA cumprido 1 1 1 BD
NEP - Área Funcional de 

Estatística
 3.8, 3.9, 4.3 2 100% Atingiu

Output (n.º 22) : Bases de dados trabalhadas enviadas; 

resumo de informação com análise de dados sistematizada.

3 Eficácia
Nº de  resposta aos pedidos efetuados na análise de informação sobre produção, inscritos, unidades 

nos CSP, efetuado em 15 dias
Realização NA NA NA NA NA 5 2 6 Email com as Respostas 

NEP - Área Funcional de 

Estatística
3.4, 3.8, 3.9 6 100% Atingiu

Output (n.º 20) : documento resumo de informação sobre 

CSP 

3 Eficácia Nº de  relatórios no âmbito da monitorização dos Planos de Contingência sazonais Realização 52 52 52 52 52 1 1 1
Templates criados e atualizados; 

email de envio de atualização

NEP - Área Funcional de 

Estatística
DSP DSP  3.8, 3.9, 4.3 1 100% Atingiu

Output (n.º 21) : documento atualizado semanalmente em 

período de contingência

3 Eficácia Nº de respostas a pedidos que envolvam a análise da BDMH Realização NA NA NA NA cumprido 1 1 1 BD
NEP - Área Funcional de 

Estatística
 3.8, 3.9, 4.3 2 100% Atingiu

Output (n.º 22) : Bases de dados trabalhadas enviadas; 

resumo de informação com análise de dados sistematizada.

3 Eficácia
% de profissionais com erro na monitorização da melhoria de qualidade dos registos RHV, RNU e 

Hierarquia de Locais
Realização NA NA NA NA NA < = 2% de erro 1% 2%

Reporte de erros detetados em 

sistema

NEP - Área Funcional de 

Estatística
ACES 4.3

A execução desta atividade depende da colaboração e da 

correcção da informação em sistema por parte dos ACES

4 Eficácia Nº  Estudos realizados pelo NEP e/ou em colaboração com  outros Serviços Realização NA NA NA NA 1 3 1 3 Documentos elaborados NEP e/ou outros Serviços 3.10 2 100% Atingiu

Estudos: consumo das benzodiazipinas, em colaboração com 

a CFT ; prescrição de antiadiabéticos orais de 2ª linha, em 

colaboração com a CFT;  Estudo em colaboração com a 

DICAD 

4 Eficácia Nº de pedidos de colaboração na auditoria de processos do Programa de Cirurgia Adicional Realização NA NA NA NA NA 1 1 1 Email com as Respostas 
NEP - Área Funcional de 

Estatística
DPC 3.10 1 100% Atingiu

4 Eficácia Nº de respostas a pedidos que envolvam a análise da BDMH Realização NA NA NA NA cumprido 1 1 1 BD
NEP - Área Funcional de 

Estatística
 3.8, 3.9, 4.3 2 100% Atingiu

Output (n.º 22) : Bases de dados trabalhadas enviadas; 

resumo de informação com análise de dados sistematizada.

4 Eficácia
N.º de documentação técnico-científica produzida, incluindo comunicações e apresentações 

(comunicações; pósteres; artigos), relatórios não contabilizados noutros indicadores
Realização NA NA NA 74 5 5 1 74 4.3

1 artigo científico publicado em 2019, no âmbito do Projeto Eat Mediterranean: A Program for Eliminating 

Dietary Inequality in Schools: " Mediterranean Diet Index (KIDMED) Adherence, Socioeconomic 

Determinants, and Nutritional Status of Portuguese Children: The Eat Mediterranean Program"; 

Comunicação sobre o Projeto Eat Mediterranean e os seus principais resultados, nas VI Jornadas do ACES 

Médio Tejo - Atividade Física e Nutrição - A Chave da Solução, em 7 de fevereiro 2019, no Cine-Teatro São 

Pedro, em Alcanena; Participação na elaboração de Apresentação para a Comunicação “From the practice: 

Eat Mediterranean” na “Session 3. Food for All: Fostering community interventions for healthier and more 

sustainable diets for all”, da Conferência Internacional “Food for thought: For more healthy and sustainable 

food for all”, realizada no âmbito do projeto INHERIT; Participação em mesa redonda no Simpósio "CIOI - 

Obesidade Infantil", em 10.07.2019, no auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 

Lisboa com os Responsáveis Regionais das ARS, sob o tema projetos em meio escolar; Organização, pela 

Responsável Regional COSI (Responsável do NEP), do Encontro Regional  de divulgação dos dados do 

Estudo COSI Portugal 2019 para LVT, que decorreu em 17.10.2019, no Auditório do Centro de Saúde de 

Sete Rios, em Lisboa, dirigido às equipas locais do COSI de Lisboa e Vale do Tejo, aos Diretores 

Executivos dos ACES e respetivos Presidentes do Conselho Clínico e de Saúde, aos Coordenadores das 

Unidades de Saúde Pública, Diretor do Departamento de Saúde Pública e ao Presidente da Comissão 

Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, tendo contado com a presença de 

represntantes da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com ??? 

pessoas presentes. Moderação da mesa do Encontro pela Responsável Regional do COSI com a 

Responsável Nacional COSI;  Dia 25 de Março de 2019  - Moderação de Mesa Redonda "Mulher, consumo 

de tabaco e cessação tabágica", pela Responsável do NEP, no 15º Curso de Cessação Tabágica para 

Médicos  “Mulheres, Grávidas e Jovens”, no dia 25.03.2019  

Dia 21 de Novembro de 2019 - Representação do CD da ARSLVT nas Jornadas da UCF da Lezíria, em 

Santarém

100% Atingiu

5 Eficácia N.º de templates de acompanhamento dos CSP e HH construídos ou atualizados Realização NA NA NA NA cumprido 13 2 13 Templates
NEP - Área Funcional de 

Estatística e DPC
HH da RSLVT 3.4, 3.8, 3.9 15 100% Atingiu

Outputs (n.º14 a 16):  Templates em produção : 14) 

Acompanhamento de produção hospitalar, LIC/LEC, Doente 

Padrão (atualização mensal); 15) Acompanhamento dos RH 

nos hospitais  (trimestralmente) - Contratualização e UML; 16)   

Contratualização hospitalar (RH, Doente Padrão, Financeiro, 

Produção)(anualmente) 17) Monitorização da atividade das 

CICT nos CSP

5 Eficácia Nº de relatórios semanais produzidos relativos à procura SU hospitalares Resultado NA NA NA NA cumprido 40 12 52 Relatórios
NEP - Área Funcional de 

Estatística
HH da RSLVT 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 23 82% Não atingiu

Output  (n.º18) : 52 relatórios de monitorização semanal dos 

dados dos Serviços de Urgência da Região com base nos 

dados validados da BD SU da ARSLVT;  depende da 

colaboração diária dos hospitais da Região e da 

disponibilidade de aplicativo no momento de acesso e 

submissão de dados.

A Plataforma SU da ARSLVT esteve 

inoperacional durante 6 meses o que 

impossibilitou a realização dos relatórios 

semanais a partir da semana 23/2019. Está, 

neste momento (2020), a recuperar o histórico 

de produção 

5 Eficácia Nº de relatórios UML e UML Neurovascular efetuados Resultado NA NA NA NA cumprido 5 1 5 Relatórios
NEP - Área Funcional de 

Estatística
HH da RSLVT 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 4 100% Atingiu

Output (n.º 19) : 4 relatórios de monitorização trimestral da 

UML Neurovascular e 1 relatório anual da UML.

Para além das monitorizações de 2018 e 

2019 foram efetuados resumos de informação 

para resposta a pedidos do CD com 

informação resumo sobre a atividade das UML

5 Eficácia
Nº de  resposta aos pedidos efetuados na análise de informação sobre produção, inscritos, unidades 

nos CSP, efetuado em 15 dias
Realização NA NA NA NA NA 5 2 6 Email com as Respostas 

NEP - Área Funcional de 

Estatística
3.4, 3.8, 3.9 6 100% Atingiu

Output (n.º 20) : documento resumo de informação sobre 

CSP 

5 Eficácia Nº de  relatórios no âmbito da monitorização dos Planos de Contingência sazonais Realização 52 52 52 52 52 1 1 1
Templates criados e atualizados; 

email de envio de atualização

NEP - Área Funcional de 

Estatística
DSP DSP  3.8, 3.9, 4.3 1 100% Atingiu

Output (n.º 21) : documento atualizado semanalmente em 

período de contingência

5 Eficácia Nº de respostas a pedidos que envolvam a análise da BDMH Realização NA NA NA NA cumprido 1 1 1 BD
NEP - Área Funcional de 

Estatística
 3.8, 3.9, 4.3 2 100% Atingiu

Output (n.º 22) : Bases de dados trabalhadas enviadas; 

resumo de informação com análise de dados sistematizada.

6 Qualidade/ Eficiência
1) % de escolas participantes do total de escolas propostas 2) N.º de crianças avaliadas na Região  e 

incluídas na análise 
Resultado NA NA

1) 100%; 2) 

1743
NA

Ronda em 

Curso

1) 94-100%  2)  1743 

(referencial: Ronda 2016)

Questionários em papel e 

respetivos Consentimentos 

Informados entregues à Equipa 

Nacional; Listagens de Turmas 

codificadas; Plataforma 

OpenClinic - Equipa Nacional

NEP - ARSLVT; ACES - 

ARSLVT; CEIDSS

Escolas aceitarem participar no 

Estudo; Consentimento 

Informado do EE e assentimento 

da criança; ACES - 

Examinadores COSI 

ACES; CEIDSS; Escolas; Comunidades 

Educativas
1.8, 1.13, 1.152.1, 2.2

1) Registou-se 100% de participação das escolas selecionadas (52 escolas). 2) Foram avaliadas 2039 

crianças de LVT pertencentes às escolas selecionadas das 2558 crianças selecionadas (taxa de 

participação: 79,7%). 

100% Atingiu

6 Eficácia
N.º de documentação técnico-científica produzida, incluindo comunicações e apresentações 

(comunicações; pósteres; artigos), relatórios não contabilizados noutros indicadores
Realização NA NA NA 74 5 5 1 74 4.3

1 artigo científico publicado em 2019, no âmbito do Projeto Eat Mediterranean: A Program for Eliminating 

Dietary Inequality in Schools: " Mediterranean Diet Index (KIDMED) Adherence, Socioeconomic 

Determinants, and Nutritional Status of Portuguese Children: The Eat Mediterranean Program"; 

Comunicação sobre o Projeto Eat Mediterranean e os seus principais resultados, nas VI Jornadas do ACES 

Médio Tejo - Atividade Física e Nutrição - A Chave da Solução, em 7 de fevereiro 2019, no Cine-Teatro São 

Pedro, em Alcanena; Participação na elaboração de Apresentação para a Comunicação “From the practice: 

Eat Mediterranean” na “Session 3. Food for All: Fostering community interventions for healthier and more 

sustainable diets for all”, da Conferência Internacional “Food for thought: For more healthy and sustainable 

food for all”, realizada no âmbito do projeto INHERIT; Participação em mesa redonda no Simpósio "CIOI - 

Obesidade Infantil", em 10.07.2019, no auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 

Lisboa com os Responsáveis Regionais das ARS, sob o tema projetos em meio escolar; Organização, pela 

Responsável Regional COSI (Responsável do NEP), do Encontro Regional  de divulgação dos dados do 

Estudo COSI Portugal 2019 para LVT, que decorreu em 17.10.2019, no Auditório do Centro de Saúde de 

Sete Rios, em Lisboa, dirigido às equipas locais do COSI de Lisboa e Vale do Tejo, aos Diretores 

Executivos dos ACES e respetivos Presidentes do Conselho Clínico e de Saúde, aos Coordenadores das 

Unidades de Saúde Pública, Diretor do Departamento de Saúde Pública e ao Presidente da Comissão 

Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, tendo contado com a presença de 

represntantes da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com ??? 

pessoas presentes. Moderação da mesa do Encontro pela Responsável Regional do COSI com a 

Responsável Nacional COSI;  Dia 25 de Março de 2019  - Moderação de Mesa Redonda "Mulher, consumo 

de tabaco e cessação tabágica", pela Responsável do NEP, no 15º Curso de Cessação Tabágica para 

Médicos  “Mulheres, Grávidas e Jovens”, no dia 25.03.2019  

Dia 21 de Novembro de 2019 - Representação do CD da ARSLVT nas Jornadas da UCF da Lezíria, em 

Santarém

100% Atingiu

Atingiu

Atingiu

Atingiu

Atingiu

100%

100%

100%

100%

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos
Tipo de 

indicador

Parâmetro atribuido 

ao Oop
Designação do Indicador Meta Tolerância Fonte de verificaçãoPeso (%) Responsável pela execução Taxa de Realização Oop Classificação Oop ObservaçõesValor Critico

Atividade Constante no 

Orçamento
Entidades colaboradorasEventuais dependências

Contributo para as Orientações 

Estratégicas do MS
Mês de análise Resultado/ Outputs

Justificação para o incumprimento das 

metas

Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

4
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7 Eficácia
N.º de documentação técnico-científica produzida, incluindo comunicações e apresentações 

(comunicações; pósteres; artigos), relatórios não contabilizados noutros indicadores
Realização NA NA NA 74 5 5 1 74 4.3

1 artigo científico publicado em 2019, no âmbito do Projeto Eat Mediterranean: A Program for Eliminating 

Dietary Inequality in Schools: " Mediterranean Diet Index (KIDMED) Adherence, Socioeconomic 

Determinants, and Nutritional Status of Portuguese Children: The Eat Mediterranean Program"; 

Comunicação sobre o Projeto Eat Mediterranean e os seus principais resultados, nas VI Jornadas do ACES 

Médio Tejo - Atividade Física e Nutrição - A Chave da Solução, em 7 de fevereiro 2019, no Cine-Teatro São 

Pedro, em Alcanena; Participação na elaboração de Apresentação para a Comunicação “From the practice: 

Eat Mediterranean” na “Session 3. Food for All: Fostering community interventions for healthier and more 

sustainable diets for all”, da Conferência Internacional “Food for thought: For more healthy and sustainable 

food for all”, realizada no âmbito do projeto INHERIT; Participação em mesa redonda no Simpósio "CIOI - 

Obesidade Infantil", em 10.07.2019, no auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em 

Lisboa com os Responsáveis Regionais das ARS, sob o tema projetos em meio escolar; Organização, pela 

Responsável Regional COSI (Responsável do NEP), do Encontro Regional  de divulgação dos dados do 

Estudo COSI Portugal 2019 para LVT, que decorreu em 17.10.2019, no Auditório do Centro de Saúde de 

Sete Rios, em Lisboa, dirigido às equipas locais do COSI de Lisboa e Vale do Tejo, aos Diretores 

Executivos dos ACES e respetivos Presidentes do Conselho Clínico e de Saúde, aos Coordenadores das 

Unidades de Saúde Pública, Diretor do Departamento de Saúde Pública e ao Presidente da Comissão 

Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, tendo contado com a presença de 

represntantes da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com ??? 

pessoas presentes. Moderação da mesa do Encontro pela Responsável Regional do COSI com a 

Responsável Nacional COSI;  Dia 25 de Março de 2019  - Moderação de Mesa Redonda "Mulher, consumo 

de tabaco e cessação tabágica", pela Responsável do NEP, no 15º Curso de Cessação Tabágica para 

Médicos  “Mulheres, Grávidas e Jovens”, no dia 25.03.2019  

Dia 21 de Novembro de 2019 - Representação do CD da ARSLVT nas Jornadas da UCF da Lezíria, em 

Santarém

100% Atingiu

7 Eficácia Nº de mapas preenchidos e enviados para a DGS (CICT) Realização 7 7 7 7 7

7 (3 mapas  relativos ao 1º 

semestre)  e 4 mapas 

relativos ao ano) 

1 7
Documental; email de envio da 

informação para a DGS  
ARSLVT  - NEP e DSP 

Consultas dos Hospitais (HH) 

/Centros Hospitalares (CH)
ACES e HH/CH 2.3 7 100% Atingiu

Outputs (n.º7 a 13) : 7 e 8) Mapa Consultas Intensivas de 

Cessção Tabágica (CICT)  1ºas e seguintes - monitorização 

semestral e avaliação anual  9) Mapa das Ações de 

Formação; 10 e 11) Mapa das Iniciativas de Prevenção -

monitorização semestral e avaliação anual ; 12 e 13) Mapa de 

Atualização dos locais de CICT nos Serviços (ACES e 

HH/CH) -  monitorização semestral e avaliação anual 

7 Qualidade/ Eficiência

1) Criação de template para monitorização da realização do teste rápido de deteção da infeção 

VIH/SIDA e/ou serologia VIH  nos cuidados de saúde primários;  2) (N.º total de candidaturas apreciadas 

/ N.º total de candidaturas a concurso, na área de influência da ARSLVT, no âmbito de concursos 

abertos e  financiados pela DGS) X 100 

Realização
1) NA; 2) 

100%

1) NA; 2) 

100%

1) NA; 2) 

100%

1) NA; 2) 

100%

1) NA; 2) 

100%
1) 1; 2) 100% 1) 1; 2) 0% 1) 1; 2) 100%

1) NEP,  UOFF, UAG - ARSLVT ; 

2)  Atas de Júri de Concurso 
1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 2.8,

1) Elaborada proposta inicial de template - em fase de revisão (aguarda reunião com ACES com cidades na 

via rápida para a eliminação da infeção VIH/SIDA) - não concluído (transita para 2020);  2) Foram 

apreciadas 100% das cadidaturas do total de X concursos e de XX candidaturas apreciadas no âmbito dos 

concurso  

#VALOR! #VALOR!

7 Qualidade/ Eficiência

a) Nº de formandos abrangidos pela Formação de Formadores b) Elaboração de 1 Pacote Formativo 

para sessões de literacia para pessoas com 55 e mais anos - documentação  c) Nº de utentes 

abrangidos pelas sessões de literacia da responsabilidade da ARSLVT 

Realização

Resultado
NA NA NA NA NA

a) 6 pessoas (estimando-se 

a participação de, pelo 

menos, 50%); b) 1; c) 270 a 

300 

a) 150; b) 1; c)  30 a) 300; b) 1; c) 60 Registos de assiduidade

a) e b) ARSLVT - ACES de 

Lisboa; c) CML e Juntas de 

Freguesia participantes da 

Cidade de Lisboa com turmas de 

utentes 

CML e Juntas de Freguesia da 

Cidade de Lisboa participantes 

CML, ARSLVT - ACES de Lisboa (Lisboa 

Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental e 

Oeiras), SCML  e DGS

1.4, 1.7, 1.8, 

a) 5 formandos abrangidos pela Formação de Formadores; 8 profissionais formados (formandos + 

convidados)  b) 1 Pacote Formativoelaborado  para sessões de literacia para pessoas com 55 e mais anos - 

documentação  c) 198 utentes abrangidos pelas sessões de literacia da responsabilidade da ARSLVT, 

inscritos no Programa Lisboa +55 (taxa de participação dos utentes do Programa de 51%) a que acrescem 

46 utentes que não estavam inscritos no Programa Lisboa +55; 15 Sessões dinamizadas; 31 turmas 

abrangidas; 900 horas ministradas, no total das 15 Sessões (60 minutos por Sessão); 5 Entidades 

beneficiárias das Sessões de Literacia em Saúde  

100% Atingiu

7 Qualidade/ Eficiência % de  respostas dadas às solicitações do Município de Lisboa Realização NA NA NA NA 100% 100% 10% 100%
Registos relativos ao trabalho 

realizado
CML e ARSLVT CML 1.4, 1.7, 1.8, 

Foi dada resposta a 100% das solicitações do Município de Lisboa, com destaque para: Participação na 

Ação de Formação de Formadores para as Sessões dos Módulos de Literacia em Saúde e Estilos de Vida 

Saudáveis, da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (PNPAF), “Sessões de Literacia em Saúde. 

Promoção da Atividade Física”, com duas horas de duração, que decorreu no dia 15 de março de 2019, no 

complexo desportivo Municipal do Casal Vistoso, Areeiro, em Lisboa;

Comunicação, enquanto Entidade Parceira no Projeto Lisboa +55, no workshop  internacional temático “A 

Saúde e os Municípios - Como se podem articular Autarquias, Cuidados de Saúde Primários e Comunidade” 

- Painel “Envelhecimento ativo (atividade física, alimentação saudável e literacia) – Projeto Lisboa +55”, que 

integrou a ARSLVT, I.P., o Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, o Programa 

Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde e a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa. O workshop  decorreu no dia 20 de Março, no PT Meeting Center, integrado no Portugal eHealth 

Summit 2019, 19-22 Março de 2019, Lisboa.

0% Atingiu

7 Qualidade/ Eficiência
a)  Nº de Ações  de Formação  (Edições/Repetições) b) Nº de horas de formação executadas c) Nº de 

formandos abrangidos  d) %  de formandos que concluíram os Cursos  de Formação 

Realização

Resultado
NA NA NA NA Em execução

a) 22 Edições (3 tipologias 

Cursos) b)  278 horas c) 264 

formandos abrangidos d) 

90% dos formandos com 

conclusão do(s) Curso(s) 

a) 0; b) 0; c) 0

Folhas de registo de presenças 

das sessões dos Cursos, com 

assinatura dos Formadores e 

registo de assiduidade dos 

formandos (assinatura)

NEP e AFD Orçamento 2018
ACES abrangidos e Operador 

(ACSS) 

ACES  (principalmente ACES Lezíria e ACES 

Estuário do Tejo) 
1.4, 1.7, 1.8, 

No âmbito da Formação PO ISE: Indicadores de realização e resultado contratualizados:

a) 22 Edições (3 tipologias Cursos) b)  278 horas c)Foi superado o indicador de realização (número de 

participantes em ações de formação para profissionais dos serviços de saúde (meta contratualizada de 264 

formandos, tendo participado, efetivamente, 361 formandos, dos quais 333 concluíram a Formação); Foi 

superada a meta contratualizada de 90% para o indicador de resultado “percentagem de participantes que 

concluem ações de formação para profissionais dos serviços de saúde” - taxa de participação de 92,2%; No 

âmbito da Formação “Promover a atividade física e a alimentação saudável – Como? “: 2 Cursos de 

Formação ministrados; 14 horas de formação, no total dos 2 Cursos; 142 participantes, no total dos 2 

Cursos; 2 Apresentações (PowerPoint), de apoio aos Cursos elaboradas; 3 profissionais do NEP 

participaram como formandos, num total de 7 horas de formação

100% Atingiu

No âmbito do POISE, em 2019 foi feita a 

avaliação da Execução Física do Pacote 

Formativo e a sua submissão na platatorma do 

Portugal 2020. Foi introduzida, na Plataforma 

Portugal 2020, a seguinte informação relativa 

à execução física  da Formação POISE:

• Os 22 cursos da Formação;

• Os Formadores (4 formadores externos - 1 

da área da nutrição, 2 da área da atividade 

física e 1 da área da psicologia), com exceção 

do formador interno (psicólogo, a exercer 

funções na ARSLVT, I.P.), de acordo com as 

Orientações da Unidade de Gestão 

Operacional do PO ISE;  •Alocação, a cada 

ação de formação, dos respetivos formadores, 

com exceção do formador interno; •Os 361 

Formandos que participaram nos diferentes 

cursos, dos quais 333 foram considerados 

aprovados, por terem frequentado as duas 

sessões correspondentes a cada curso 

frequentado, e 28 foram considerados 

reprovados, por não terem cumprido aquele 

requisito.  Foi preenchido, e submetido, 

ficheiro Excel com múltiplas variáveis de 

caracterização dos Formandos, de acordo 

com o previsto no Regulamento do PO ISE

7 Qualidade/ Eficiência

N.º de Projetos em que o NEP colabora:  1) INSEF; 2) Fast track cities 3) Programa Lisboa +55; 4) 

Prescrição de Atividade Física nos Cuidados de Saúde Primários, ao abrigo do Despacho n.º 

8932/2017, DR 2.ª série, n.º 195, de 10 de outubro

Realização

Resultado
NA NA NA 2 4 4 0 4

1) Trabalhos realizados; 2) 

Consórcio; 3) Registos de 

assiduidade; 4) Trabalhos de 

monitorização e avaliação

1) Consórcio ; 2) Consórcio 3) 

Município de Lisboa; ARSLVT; 

SCML; DGS; ACES Lisboa 

Norte, Lisboa Central e Lisboa 

Ocidental e Oeiras; Juntas de 

Freguesia; clubes da Cidade de 

Lisboa, e do associativismo em 

geral; 4) ACES Estuário do Tejo, 

Lisboa Central e Oeste Sul; 

Municípios Vila Franca de Xira, 

Lisboa e Torres Vedras; DGS

1) Consórcio;  2) Consórcio; 3) 

CML, SCML, DGS, Juntas de 

Freguesia da Cidade de Lisboa 

participantes e Clubes 

participantes 4) Municípios e 

DGS

1) Consórcio; 2) Consórcio;  3) ACES Lisboa 

Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental e 

Oeiras; 4) ACES Estuário do Tejo, Lisboa 

Central e Oeste Sul

1.4, 1.7, 1.8, 

1) 4 Projetos em que o NEP participou em 2019; 2) Fast Track Cities - Divulgação da Campanha "Lisboa 

Sem Sida" e dos materiais de divulgação;  3) Indicadores do Programa Lisboa + 55: Constituição de um 

Grupo de Formação de Formadores; Execução de Ação de Formação de Formadores, com 3 horas de 

duração; Elaboração de 1 Apresentação PowerPoint, para apoio aos Formadores, com as temáticas das 

Sessões de Literacia; Elaboração de 1 Guião do formador; elaboração do Kit do formador, com os materiais 

necessários à dinamização das Sessões de Literacia em Saúde e Estilos de Vida Saudáveis; 8 formadores 

ministraram a Ação de Formação de Formadores; 8 profissionais formados (5 profissionais para serem 

formadores nas Sessões de Literacia+ 3 convidados); Constituição da Equipa de Formadores para o 

Programa Lisboa +55;  Execução das Sessões de Literacia em Saúde da responsabilidade da ARSLVT, I.P., 

com 15 Sessões dinamizadas, 198 utentes do Programa beneficiaram das Sessões (a que acrescem 46 

utentes que não estavam inscritos no Programa), 31 turmas abrangidas, 900 horas ministradas, no total das 

15 Sessões (60 minutos por Sessão), 5 Entidades beneficiárias das Sessões de Literacia em Saúde  4 ) 1 

ACES com projeto-piloto em curso; 2 ACES em fase de reorganização de equipas para implementação do 

projeto-piloto.

100% Atingiu

1) INSEF 2 -  Está previsto o  início de trabalhos com as ARS 

e as Entidades responsáveis pela preparação de um 

inquérito conjunto que se irá realizar a 15 de janeiro de 2020. 

Segue também cópia do programa  2) Participação em  

reunião e respetivos trabalhos da Fast Track de Lisboa - 

Iniciativa "Lisboa Sem Sida" - Reunião da Comissão 

Executiva com representação das Entidades Parceiras, no 

âmbito do Protocolo de Colaboração estabelecido entre o 

Município de Lisboa, a Secretaria de Estado da Saúde, a 

Direção-Geral da Saúde, a Universidade Nova de Lisboa, a 

ARSLVT e o Grupo de Ativistas em Tratamento, de 17 de 

maio de 2018. Os trabalhos realizados foram  os 

relacionados com a apresentação e a discussão do(a):• 

Plano “Lisboa Sem Sida” para 2019/2020 • Campanha do 

Dia Mundial da Sida 2019 “Juntos Paramos o VIH”    3) 

Programa Lisboa + 55: Trabalhos de coordenação na 

ARSLVT, enquanto Ponto Focal do Programa  - participação 

nas reuniões de acompanhamento; trabalhos relacionados 

com a  execução das atribuições da ARSLVT no Programa - 

constituição do grupo de formadores e organização e 

execução da formação de formadores; elaboração dos 

materiais de formação; formação do grupo de profissionais 

de saúde responsáveis pelas acções de formação da 

ARSLVT;  planificação e execução das ações de formação 

para utentes do Programa Lisboa +55. 4) Prescrição de 

Atividade Físina nos Cuidados de Saúde Primários - 

Despacho n.º 8932/2017, DR 2.ª série, n.º 195, de 10 de 

outubro - acompanhamento da implementação dos projetos 

piloto em unidades funcionais de 3 Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES) da ARSLVT. 

8 Eficácia % de mapas de investimentos atualizados até o dia 20 de cada mês Realização NA NA NA NA 100% 90% 10% 100% Mapa NEP / DIE / ERA 4.3 95% 100% Atingiu 100% Atingiu

9 Eficácia
% pedidos de reembolso às autarquias, enviados ao DIE, até 3 dias (entre a entrada do pedido no NEP 

e saída para o DIE), para validação dos autos de construção/remodelação de unidades de saúde  
Realização NA NA NA 100% 100% 95% 5% 100% Mapa NEP DIE 4.3 100% 125% Superou 100% Atingiu

9 Eficácia
% pedidos de reembolso às autarquias, enviados à DGAG, até 3 dias,  para pagamento da 

comparticipação da ARSLVT na construção/remodelação de unidades de saúde   
Realização NA NA NA 100% 100% 95% 5% 100% Mapa NEP DIE; DGAG 4.3 100% 125% Superou 100% Atingiu

10 Eficácia
% pedidos certificados, no âmbito do despacho 10/220, enviados à ACSS até 3 dias, após receção da 

análise e parecer dos vários serviços da ARSLVT 
Realização NA NA NA NA 100% 95% 5% 100% NEP-DPC; DIE; DSP 4.3 95% 100% Atingiu 100% Atingiu

11 Eficácia Nº candidaturas acompanhadas das submetidas pela ARSLVT ao Portugal 2020 Realização NA 1 3 5 5 0 0 5 Candidaturas NEP 4.3 8 140% Superou 100% Atingiu

12 Eficácia % de respostas elaboradas  a pedidos  de Entidades Externas à ARSLVT/Conselho Diretivo Realização 95% 95% 95% 95% 95% 95% 5% 95% 4.3 100% Atingiu

Atingiu100%

5



Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

1.

2.

3.

1

2

3 Participar na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica

4

5 Estudos sobre a reconciliação terapêutica (qualitativo e ensaio clínico)

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

11

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

6.

1

2

3

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

i, ii, iiiPromover programas formativos

Indicadores
Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo 

de espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

i, iii

Serviço Comissão de Farmácia e Terapêutica

Responsável António Faria Vaz

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Monitorizar a prescrição e tilização de medicamentos nos Hospitais e nos ACEs através da contratualização

Monitorizar indicadores propostos pela CFT da ARS

Promover a sustentabilidade e as boas práticas de prescrição, dispensa e utilização de medicamentosAs CFT-ARS são órgãos de apoio técnico das Administrações

Regionais de Saúde (ARS) que têm por missão dotar estas entidades das ferramentas operacionais adequadas à utilização racional do medicamento e ao

estabelecimento de uma política de prescrição tecnicamente rigorosa, que garanta a segurança do doente, a qualidade dos cuidados de saúde e a sustentabilidade do

Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito das políticas e objetivos estabelecidos pelas entidades oficiais competentes e pelo Conselho Diretivo das ARS. À CFT

incumbe proceder ao acompanhamento regular da prescrição, dispensa e utilização de medicamentos no contexto das unidades de Saúde da ARSLVT.

Promover a emissão de recomendações sobre prescrição e utilização de medicamentos

Monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos 

Realizar acções de formação 

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

i, ii, iiiMonitorizar indicadores de benzodiazepinas na ARSLVT

i, ii, iii

i, ii, iii

i, iii

i, iiiParticipar nas reuniões mensais da CNFT

Participar na actualização dos grupos farmacoterapêuticos atribuidos `ARS pela CNFT

Elaborar 2 boletins de informação terapêutica 

Emitir paraceres sobre medicamentos a serem integrados no Formulário da ARS i, ii, iii

Emitir pareceres para a utilização individual de medicamentos de uso especial ( com prévia apreciação pela CFT)

i, ii, iii

1



Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia Monitorizar prescrição Resultado na na na na 95% 100% 10% 0% 50%
Actas das 

reuniões
CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Dezembro 100%

1 Eficácia
Monitorizar indicadores de contratualização de 

qualificação da prescrição nos ACES e na ARS
Resultado na na na na na 80% 10% 100% 50% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Dezembro 80

2 Eficácia Elaborar um boletim terapeutico Resultado na na na 1 1 1 1 1 100% Publicação CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Janeiro 1

3 Eficiência
Estudo qualitativo sobre reconciliação 

terapêutica
Realização na na na na na  4º T na na 45% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Fevereiro 4ºT

3 Eficiência Ensaio Clínico de Reconciliação terapêutica Realização na na na na na 4ºT na na 45% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Março 4ºT

4 Eficácia CNFT - participação - nºde presenças Realização na na na na 100% 100% 95% 95% 30% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Abril 79%

4 Eficiência
Estudo qualitativo sobre reconciliação 

terapêutica
Realização na na na na na  4º T na na 45% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Maio 4ºT

4 Eficiência Ensaio Clínico de Reconciliação terapêutica Realização na na na na na 4ºT na na 45% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Junho 4ºT

6 Qualidade
Monitorizar benzodiazepinas  - taxa de utentes 

com prescrição inadequada
Resultado na na na na na 80% 10% 100% 10% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Julho 0

6 Eficácia Monitorizar Volume de Benzo facturadas Resultado na na na na na 80% 10% 100% 20% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Agosto 80%

6 Eficácia Monitorizar % de metformina 1º linha Resultado na na na na na 80% 10% 65% 20% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Setembro 67,38%

6 Eficiência

Promover estudo exploratório de modelo de 

monitorização da adequabilidade clínica da 

prescrição de novos medicamentos para a 

diabetes ( GLP1 e SGLT2)

Impacto na na na na na 2º T 3ºT na 20% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Outubro 0

6 Eficiência

Promover estudo exploratório de modelo de 

monitorização da adequabilidade clínica da 

prescrição de  medicamentos para as 

dislipidémias ( anticorpos monoclonais e 

Impacto na na na na na 2ºT 3ºT na 20% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Novembro N/A

6 Eficácia
Autorizar e Monitorizar a utilização de 

Octreotido na ARSLVT Paliativos 
Resultado na na na na na « 15d « 30d « 45d 10% CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Dezembro N/A

8 Eficácia Colaborar com programa 55+ Resultado na na na na na na na na CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Janeiro 100

9 Eficácia Colaborar com programa 55+ Resultado na na na na na na na na CFT CFT ANC

Outros 

serviços/sistemas 

de informação

1.5, 1.10, 3.8 Fevereiro 100

Código Oop

Valores dos últimos 5 anos
Tipo de 

indicador 

Parâmetro 

atribuido ao Oop
Designação do Indicador Tolerância

Valor 

Critico
Peso (%)

Fonte de 

verificação
Meta Resultado/Outputs

Responsável pela 

execução

Atividade 

Constante 

no 

Orçamento 

Entidades 

colaboradoras 

Eventuais 

dependências 

Contributo para as 

Orientações 

Estratégicas do MS

Mês de análise 

2



Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

100% Atingiu

10000% Superou

100% Atingiu 100% Atingiu

100% Atingiu

100% Atingiu

79% Não atingiu

100% Atingiu

100% Atingiu

0% Não atingiu

80% Não atingiu

70% Não atingiu

0% Não atingiu

0% Não atingiu

0% Não atingiu
tempo até 

avaliação

100% Atingiu 100% Atingiu

elaborar 

proposta de 

formação 

100% Atingiu 100% Atingiu

elaborar 

proposta de 

formação 

50% Não atingiu

100% Atingiu

100%

100% Atingiu

Justificação para o incumprimento 

das metas
Observações

Taxa de realização 

do indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop
Classificação Oop Fonte de verificação

3



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.

1

2

3

4 Insufiencia de protocolos de cooperação entre a ARSLVT, IP e estabelecimentos hospitalares no âmbito do Serviço de Saude Ocupacional

5

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Elaboração de manual de procedimentos do Serviço de Saúde Ocupacional

Vigilância, promoção e proteção da saude dos trabalhadores da ARSLVT, IP no seu local de trabalho.

ii.

iv.

ii.Promover a vacinação dos trabalhadores de acordo com o risco profissional

Assegurar a avaliação de risco dos edificicios da ARSLVT, IP.

Definir a politica de saude ocupacional da ARSLVT, IP  

ii.

FICHA DE APRESENTAÇÃO

v.

Objetivo Estratégico 

da ARSLVT  associado 

*

Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Promover reuniões com unidades hospitalares para apresentação do protocolo de cooperação com a ARSLVT, IP,  no âmbito do Serviço de Saude 

Ocupacional

Identificação e prevenção dos riscos profissionais e promoção de ambientes de trabalho seguros e saudaveis

Serviço de Saúde Ocupacional

Identificação

Marilia Alves

Serviço

Responsável

O Serviço de Saúde Ocupacional  tem como 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 profissionais e à melhoria contínua da qualidade do ambiente e das condições de trabalho nas vertentes 

da segurança e saúde.

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Assinatura de protocolos de cooperação entre a ARSLVT, IP e Estabelecimentos Hospitalares no âmbito do Serviço de Saude Ocupacional

Promover junto do Conselho Diretivo a definição da politica de saude ocupacional da ARSLVT, IP  

5

Dispersão geográfica dos edificios e postos de trabalho da ARSLVT, IP

Adequação do software específico às necessidades do SSO

8

8

6

7

Elaborar procedimentos em acidentes de trabalho e doenças profissionais

Analisar os acidentes de trabalho participados na ARSLVT, IP

Realizar formação interna sobre análise de acidentes de trabalho e gestão do risco profissional 9

Carência de profissionais (técnicos, médicos e enfermeiros) afetos ao SSO, face ao rácio de trabalhadores preconizado na legislação em vigor.

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de espera de uma aprovação 

ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

4

1Estabelecer protocolos de referenciação hospital para consultas de especialidade hospitalar e realização de exames complementares de diagnostico solicitados nas 

3

Realizar avaliações de risco aos postos de trabalho

Desenhar a politica de saude ocupacional a adotar pelo CD

Realizar as consultas de vigilância de saude aos trabalhadores da ARSLVT

Promover a adesão à vacinação dos trabalhadores

Realizar auditorias de segurança aos edifícios das unidades de saúde da ARSLVT, IP

Apresentar e discutir em equipa o manual de procedimentos do Serviço de Saúde Ocupacional

Efectuar a vigilância da saúde ocupacional dos trabalhadores

Definir a metodologia de analise de acidentes de trabalho na ARSLVT, I.P.

Elaborar o manual de procedimentos do Serviço de Saúde Ocupacional

2

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a preencher em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Promover a qualificação e formação continua da equipa do SSO

ii.

ii.

iv.Assegurar a identificação e avaliação dos riscos profissionais nos postos de trabalho da ARSLVT, IP.

ii.
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
 Nº de reuniões com unidades hospitalares para a apresentação do protocolo 

de cooperação no âmbito do Serviço de Saude Ocupacional
Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 2% 50% Nº de reuniões efetuadas SSO/ CD 3.1, 3.7 3 100% Atingiu

1 Eficácia
Assinatura de Protocolos entre a ARSLVT, IP e unidades hospitalares no 

âmbito do Serviço de Saude Ocupacional
Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. 2 6 2 6 50%

Nª de Protocolos 

assinados
CD 3.1, 3.7 3 75% Não atingiu

2 Eficiência Definir a politica de saude ocupacional da ARSLVT, IP  Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 1 100% Divulgação do documento SSO/ CD 3.1, 3.7 0 100% Atingiu 100% Atingiu

3 Eficiência Apresentação de manual de procedimentos do Serviço de Saúde Ocupacional Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 1 100% Divulgação do documento SSO 3.1, 3.7 1 100% Atingiu 100% Atingiu

4 Eficiência
Percentagem de trabalhadores da ARSLVT, IP abrangidos pelas consultas de 

vigilância de saude ocupacional
Resultado 11,2% 12,0% 15,7% 11,3% 14,0% 15% 5% 20% 100%

N.º de trabalhadores com 

registo de consulta de SO
SSO AO 3.1, 3.7 13% 100% Atingiu 100% Atingiu

5 Eficiência Cobertura vacinal contra a gripe sazonal Resultado n.a. 40 37,3 34,0% n.a. 30% 5% 35% 40% RCV/VACINAS SSO AO 3.1, 3.7 34% 100% Atingiu

5 Eficiência
Cobertura vacinal contra a hepatite B nos ACES com equipa operacional do 

SSO (ACES Almada/Seixal, Estuário do Tejo e Leziria/ Médio Tejo)
Resultado n.a. 75,0% 75,0% 93,0% n.a. 90% 5% 95% 30% RCV/VACINAS SSO AO 3.1, 3.7 96% 125% Superou

5 Eficiência
Cobertura vacinal com VASPR nos ACES com equipa operacional do SSO 

(ACES Almada/Seixal, Estuário do Tejo e Leziria/ Médio Tejo)
Resultado 30% RCV/VACINAS SSO 3.1, 3.7 0% 0% Não atingiu

4 Eficiência

Cobertura com rastreio de tuberculose em trabalhadores em risco nos ACES 

com equipa operacional do SSO (ACES Almada/Seixal, Estuário do Tejo e 

Leziria/ Médio Tejo)

Resultado n.a. 35,0% 35,0% 48,0% n.a. 20% 5% 25% 100% RCV/VACINAS SSO/CD ANC 3.1, 3.7 0% 0% Não atingiu 0% Não atingiu

7 Eficácia Efetuar o mapeamento de edificios com avaliações de risco efetuadas Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 1 40%
Cadastro de edifícios 

avaliados pelo SSO
SSO 3.1, 3.7, 4.2 1 125% Superou

7 Eficácia Avaliação de risco dos edificios Resultado 9,0% 15,0% 5,0% 4,0% 4,4% 10% 0% 10% 30%
N.º de Relatorios 

arquivados no SSO
SSO AO 3.1, 3.7, 4.2 10,40% 100% Atingiu

7 Eficácia Identificação e avaliação dos riscos profissionais nos postos de trabalho Resultado n.a. n.a. n.a. n.a. 13 40% 5% 45% 30%

Nº de fichas de avaliação 

de postos de trabalho 

arquivadas no SSO

SSO 3.1, 3.7, 4.2 48% 140% Superou

8 Eficácia Definir a metodologia de analise de acidentes de trabalho na ARSLVT, I.P. Impacto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 100%
Procedimento para 

análise da AT
SSO 3.1, 3.7 0 125% Superou 125% Superou

9 Eficácia Promover a qualificação e formação continua da equipa do SSO Resultado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 80% 10% 90% 100%
Dossier de formação do 

SSO
SSO AO 3.1, 3.7

80%
100% Atingiu 100% Atingiu

Contributo para as 

Orientações 

Estratégicas do MS 

Classificação Oop Observações

Justificação para o 

incumprimento das 

metas

Tolerância
Valor 

Critico 
Peso (%) Fonte de verificação Mês de análise Resultado/ Outputs

Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop

Responsável 

pela execução 

Atividade 

Constante no 

Orçamento

Entidades 

colaboradoras 

Eventuais 

dependências 
Meta 

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos 
Tipo de 

indicador 

Parâmetro 

atribuido ao Oop 
Designação do Indicador  

88% Não atingiu

78% Não atingiu

122% Superou

2



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

4.
Código 

OOp

1 1

2 2

3 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

1

2

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Garantir o patrocínio  judiciário da ARSLVT em todos os processos de contencioso (administrativo, cível ou criminal, etc.)

Encaminhamento de exposições para as respetivas Unidades de Saúde do SNS no âmbito da gestão de reclamações (numero de encaminhamentos realizados)

Dar resposta, no prazo legal,  às exposições apresentadas pelos utentes do SNS e que visem a ARSLVT, I.P., designadamente os CRI e CDP 

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

ii, iv

Apoio juridico especifico do ambito do acesso à informação sobre dados de saude ao Encarregado de Protecção de Dados da ARSLVT, ao CD e aos ACES

Atualização dos registos das unidades funcionais) na plataforma da Entidade Reguladora da Saúde de acordo com o estipulado na legislação em vigor 

ii, iv

ii, iv

ii, iv

11

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

2

4

1

3Promoção da regularização juridica do património  imobiliário da ARSLVT, I.P., junto das Conservatórias de Registo Predial e da Autoridade Tributária

Efetuar o atendimento de utentes,  presencial , telefónico e por correio eletrónico, com vista ao esclarecimento acerca do funcionamento dos serviços de saúde e informar  dos 

IndicadoresIndicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a preencher em folha anexa)

Propor e colaborar na organização de acções de formação na área do cidadão (numero de acções realizadas)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Apoio jurídico ao Conselho Diretivo, às Unidades Orgânicas e aos ACES da ARSLVT 

Garantir o patrocínio  judiciário da ARSLVT em todos os processos de contencioso (administrativo, cível ou criminal, etc.)

Promoção da regularização juridica do património  imobiliário da ARSLVT, I.P., junto das Conservatórias de Registo Predial e da Autoridade Tributária

Reduzir os indices de litigiosidade no ambito da ARSLVT 

Efetuar o atendimento de utentes,  presencial , telefónico e por correio eletrónico, com vista ao esclarecimento acerca do funcionamento dos serviços de saúde e informar  dos 

Atualização dos registos das unidades funcionais) na plataforma da Entidade Reguladora da Saúde de acordo com o estipulado na legislação em vigor 

Instrução e assessoria de processos de inquérito e disciplinares 

Implementar o projecto «Violência contra os Profissionais de Saúde» na parte respeitante ao GJC

Apoio juridico especifico do ambito do acesso à informação sobre dados de saude ao Encarregado de Protecção de Dados da ARSLVT, ao CD e aos ACES

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

ii, iv

Serviço Gabinete Juridico e do Cidadão

Responsável Paulo Dias da Silva

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Apoio jurídico ao Conselho Diretivo, às Unidades Orgânicas e aos ACES da ARSLVT 

a) Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, suscitadas no âmbito da atividade da ARSLVT, I. P., bem como acompanhar a instrução dos respetivos processos administrativos; b) 

Participar na análise e preparar projetos de diplomas legais relacionados com a atividade da ARSLVT, I. P., procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como na elaboração de minutas de contratos, protocolos, 

regulamentos, circulares ou outros documentos de natureza normativa que lhe sejam solicitados pelo conselho diretivo; c) Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos órgãos da 

ARSLVT, I. P., bem como sobre exposições ou petições respeitantes a atos ou procedimentos dos mesmos órgãos; d) Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou disciplinares; e) Assegurar, por si ou 

em articulação com mandatário judicial quando a sua constituição seja obrigatória, o patrocínio judicial nas ações propostas pela ARLVT, I. P. ou em que esta seja demandada;

f) Assegurar o apoio à instrução dos processos de contraordenação nos termos previstos na lei; g) Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARSLVT, I. P.; h) Assegurar a gestão das reclamações/sugestões 

apresentadas pelos utentes do SNS, diretamente dirigidas ou encaminhadas para a ARSLVT, I. P.; i) Assegurar o acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos utentes do SNS no âmbito da ARSLVT, I. 

P., apresentando propostas corretivas; j) Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente final pelos serviços de saúde, designadamente o grau de satisfação e a participação dos 

cidadãos; k) Promover ações de formação destinadas a responsáveis e profissionais dos gabinetes do utente e do cidadão dos serviços das unidades de saúde do SNS da área de influência da ARSLVT, I. P

Atualizar os Registos Prediais dos Imóveis da ARSLVT, I.P.

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Propor e colaborar na organização de acções de formação na área do cidadão (numero de acções realizadas)

5

12

9

8

6

7

10

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de espera de uma aprovação ministerial, divulgação 

de uma lei, etc.)

Dar resposta, no prazo legal,  às exposições apresentadas pelos utentes do SNS e que visem a ARSLVT, I.P., designadamente os CRI e CDP 

Encaminhamento de exposições para as respetivas Unidades de Saúde do SNS no âmbito da gestão de reclamações (numero de encaminhamentos realizados)

Instrução e assessoria de processos de inquérito e disciplinares 

Reduzir os indices de litigiosidade no ambito da ARSLVT 

Propor e colaborar na organização de acções de formação na área do cidadão (numero de acções realizadas)

Implementar o projecto «Violência contra os Profissionais de Saúde» na parte respeitante ao GJC
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Ficha de Atividades - 2019 

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
Assegurar apoio jurídico ao Conselho Diretivo, às Unidades Orgânicas e 
aos ACES da ARSLVT (Número de pareceres/ /informações com 

despacho favorável até 100/ano)

Resultado

Gabine
te 

Juridic
o e do 
Cidadã

NA NA 33 5 30 2 95% 10% 99% 100%
registo de 
entrada e 

sequência na BD

GJC ANC Outros Serviços 4.3 100% 100% Atingiu

2 Eficácia
Garantir o patrocínio  judiciário da ARSLVT em todos os processos de 
contencioso (administrativo, cível ou criminal, etc.) (Numero de 

processos patrocinados sem multas)

Realização NA NA « 51 38 95% 10% 100% 100%
registo de 
entrada e 

sequência na BD

GJC ANC Outros Serviços 4.3 100% 100% Atingiu

3 Eficácia
Promover a regularização juridica do património  imobiliário da 
ARSLVT, I.P., junto das Conservatórias de Registo Predial e da 
Autoridade Tributária.(Número de imoveis regularizados até 100/ano)

Resultado

Paulo 

Dias 
da 

Silva

NA « NA 12 95% 10% 100% 100%
registo  na BD da 
informação final 

ao CD
GJC ANC Outros Serviços 4.4 100% 100% Atingiu

4 Eficácia

Garantir o atendimento de utentes,  presencial , telefónico e por correio 
eletrónico, com vista ao esclarecimento acerca do funcionamento dos 

serviços de saúde e informar  dos direitos e deveres dos 
utentes.(Número de intervenções registadas até 100/ano)

Resultado NA NA « 154 178 95% 10% 99% 100%

ficha GJC de 
atendimento 

presencial e 
telefónico e email

GJC ANC Outros Serviços 4.5 100% 100% Atingiu

5 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 
(cumprimento do prazo de 15 dias)

Resultado NA NA « 55 57 95% 10% 100% 100%
registo do oficio 
de remessa na 

BD
GJC ANC Outros Serviços 4.6 100% 100% Atingiu

6 Eficácia
Monitorizar  o encaminhamento de exposições para as respetivas 
Unidades de Saúde do SNS no âmbito da gestão de reclamações (numero 

de encaminhamentos realizados)

Resultado NA NA « « 95% 10% 99% 100%
informação 
propondo a 

medida

GJC ANC Outros Serviços 4.7 100% 100% Atingiu

7 Eficácia
Assegurar a instrução e assessoria de processos de inquérito e 
disciplinares (numero de processos c/estrito cumprimento por parte do 

GJC dos prazos legais sem falhas)

Resultado NA NA « 15 13 95% 10% 100% 100%
registo inicial do 
processo na BD

GJC ANC Outros Serviços 4.8 100% 100% Atingiu

8 Eficácia
Promover a redução dos indices de litigiosidade no ambito da ARSLVT 
(numero de acordos extra-judiciais que ponham fim ao contencioso 
conseguidos até 5/ano)

Realização NA NA « « 6 95% 10% 100% 100%
registo na BD de 

informação ao 
CD

GJC ANC Outros Serviços 4.9 100% 100% Atingiu

9 Eficiência
Promover a implementação do projecto «Violência contra os 
Profissionais de Saúde» na parte respeitante ao GJC (numero de acções 
no ambito do projecto )

Resultado NA NA « « 12 95% 10% 99% 100%
acções, reuniões, 
consultas, email

GJC ANC Outros Serviços 4.10 100% 100% Atingiu

10 Eficiência
Prestar o apoio juridico especifico do ambito do acesso à informação 
sobre dados de saude ao Encarregado de Protecção de Dados da 
ARSLVT, ao CD e aos ACES ( % informações elaboradas/pedidas)

Resultado NA NA « 4 35 95% 10% 100% 100%
registo  na BD da 

informação ao 
CD

GJC ANC Outros Serviços 4.11 100% 100% Atingiu

11 Eficiência

Assegurar a atualização dos registos de estabelecimentos (unidades 
funcionais) na plataforma da Entidade Reguladora da Saúde de acordo 
com o estipulado na legislação em vigor (numero de actualizações 

realizadas)

Realização NA NA « « 12 95% 10% 100% 100% registo na ERS GJC ANC Outros Serviços 4.12 100% 100% Atingiu

12 Eficiência Propor e colaborar na organização de acções de formação na área do 
cidadão (numero de acções realizadas)

Realização NA NA « « 4 95% 10% 99% 100%
acta das acções e 

reuniões
GJC ANC Outros Serviços 4.13 100% 100% Atingiu

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos 

Tipo de 

indicador

Parâmetro 

atribuido ao Oop
Designação do Indicador 

Justificação para o 
incumprimento das 

metas
Meta

Eventuais 

dependências 

Contributo para as 
Orientações Estratégicas 

do MS

Fonte de 

verificação 

Entidades 

colaboradoras 
Mês de análise Resultado/ Outputs

Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador
Tolerância Valor Critico Peso (%)

Responsável pela 

execução

Atividade 
Constante no 

Orçamento
Taxa de Realização Oop Classificação Oop Observações
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Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

4. Código OOp

1 OP1

2 OP2

3 OP3

3 OP4

4 OP5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6 OP5

7 OP4

8

9

10

11

Implementação de solução de gestão do atendimento / filas de espera na ARSLVT - 174 Quiosuqes

Implementação de solução de gestão documental para toda a ARSLVT incluir ACES

Migração de Medicineone para Sclínico com migração de dados clínicos

Implementação de solução de gestão documental para toda a ARSLVT incluir ACES

OP4

OP2

OP1Aquisição de equipamentos

Instalação/Reestruturação de quiosques com integração Sclínico

Migração de Servidores

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a 

preencher em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

ii, iii, iv

OP3

OP4

Implementação de infraestrutura para virtualização de sistemas SINUS/SCLINICO

Implementação de solução de gestão do atendimento / filas de espera na ARSLVT - 174 Quiosuqes

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

i, iii, iv

Serviço Núcleo de Informática

Responsável José Carlos Marques Ramos

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Modernização do parque informático da ARSLVT

Implementação de solução de gestão do atendimento / filas de espera na ARSLVT - 174 Quiosuqes

Unidade especializada na área de sistemas de informação, que está na dependência direta do Conselho Diretivo, competindo a esta estrutura fornecer um suporte tecnológico a

todos os serviços da ARSLVT, promover e facilitar a integração das tecnologias, desenvolver e manter sistemas de informação eficazes, seguros e inovadores para apoiar as

várias funções da instituição, facilitar a recolha, o armazenamento, a segurança e a integridade dos dados eletrónicos, garantindo um acesso adequado aos mesmos e promover

novas utilizações das tecnologias da informação e comunicação.

Compete ainda ao GSIT, no âmbito da sua intervenção:

a) Efetuar o levantamento das necessidades do ARSLVT, I. P. no âmbito das tecnologias e sistemas de informação e propor as soluções adequadas;

b) Instalar, manter e gerir os meios de informática existentes e promover a sua acessibilidade aos diferentes serviços da ARSLVT, I. P. promovendo a respetiva integração;

c) Garantir o funcionamento da rede geral da ARSLVT, I. P. (rede de dados), nomeadamente através da gestão dos equipamentos ativos e passivos;

d) Gerir todos os serviços da infraestrutura da rede geral da ARSLVT, I. P., bem como apoiar o desenvolvimento e expansão da mesma a novos Serviços, e assegurar os

procedimentos relativos ao acesso, segurança e confidencialidade dos dados armazenados em formato digital; Dar suporte técnico aos concursos para aquisição de

equipamento na área das tecnologias de informação, visando a compatibilidade técnica com as estruturas já existentes, a racionalização dos meios e a obtenção de uma melhor

performance de exploração.

Centralização aplicacional no Datacenter da ARSLVT e Consolidação dos sistemas de informação

Modernização do parque informático da ARSLVT

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Implementação de infraestrutura para virtualização de sistemas SINUS/SCLINICO

Implementação de solução de gestão documental para toda a ARSLVT incluir ACES

i, iii, iv, v

Implementação de infraestrutura para virtualização de sistemas SINUS/SCLINICO

Centralização aplicacional no Datacenter da ARSLVT e Consolidação dos sistemas de informação
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Ficha de Atividades - 2019 

6.

1

2

3

4

5

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Dependência da SPMS para aquisição de equipamentos e serviços

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de 

espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

OP4 Eficiência
Instalação/Reestruturação de quiosques com integração Sclínico - 

Candidatira
Realização ND ND ND ND ND 50 5 50 100% Relatório do GSIT GSIT AO 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 60 109% Superou

Em curso | O concurso já está em fase de 

Relatório Final.  Já tem instalados 60 

quiosques (uS com mais de 6000 utentes 

inscritos) de um total de 174 necessários. 

OP4 Eficiência
Implementação de solução de gestão documental para toda a ARSLVT 

incluir ACES
Impacto ND ND ND ND ND 500 250 500 100% Relatório do GSIT GSIT AO 3.4, 3.8, 3.9, 4.1

Em curso | As peças processuais 

estão a ser preparadas pela 

UAG. A conclusão do processo 

transita para 2020 – atraso por 

reestruturação das 

candidaturas

0% Não atingiu

A conclusão do processo transita para 

2020 –atraso por  reestruturação das 

candidatura

OP5 Eficiência
Implementação de infraestrutura para virtualização de sistemas 

SINUS/SCLINICO
Realização ND ND ND ND ND 50 5 50 100% Relatório do GSIT GSIT AO 3.4, 3.8, 3.9, 4.1

Em curso | 1ª migração a 

8/5/2020. A conclusão do 

processo transita para 2020 – 

atraso pela necessidade de 

reestruturação da proposta 

tecnológica com participação 

dos SPMS

0% Não atingiu 0% Não atingiu

OP2 Eficiência Implementação Salas Técniicas - Centros de Dados - 3 ACES Realização ND ND ND ND ND 3 1 3 100% Relatório do GSIT GSIT AO 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 3 100% Atingiu 100% Atingiu

Taxa de Realização Oop Classificação Oop Observações

Justificação para o 

incumprimento das 

metas

Tolerância (7)
Valor Critico 

(8)
Peso (%)(9)

Fonte de 

verificação (10)

Contributo para as 

Orientações Estratégicas 

do MS (15)

Mês de análise Resultado/ Outputs
Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

Responsável pela 

execução (11)

Atividade 

Constante no 

Orçamento (12)

Entidades 

colaboradoras (14)

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos (5)

Tipo de 

indicador 

(Resultado, 

Impacto) (4)

Parâmetro 

atribuido ao Oop 

(Qualidade,  Eficácia,  

Eficiência) (2)

Designação do Indicador (3) 
Eventuais 

dependências (13)
Meta (6)

109% Superou

3



Ficha de Atividades - 2019 

1.

2.

3.

1

2

3

4. Código OOp

1 OOp 1

2 OOp 2

3 OOp 3

5.

6.

Nº P/A

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

6.

1

2

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Auditoria - Controlo aos Tempos de Faturação

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais específicos (a preencher 

em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

Relatório de Execução do PPRCIC de 2018 

Identificação de situações relevantes em termos de gestão de risco e em função de contingências não previsíveis (decorrentes da análise permanente de riscos realizada pelo 

GAI, Tutela, GCCI, CD da ARSLVT).

Existencia de ação (nomeadamente nº 4 e 5) condicionadas ao fornecimento tempestivo dos dados de prescrição na posse da SPMS

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de 

espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

FICHA DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo 

Identificação

ii

Serviço Gabinete de Auditoria Interna

Responsável António Miguel Antunes Baptista

Objetivo Estratégico da 

ARSLVT  associado *
Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Melhorar o SCI instituído na ARSLVT

Apoiar o Conselho Diretivo na avaliação dos processos de controlo interno e gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos

humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo no sentido da segurança necessária para que sejam atingidos os objetivos da ARSLVT, no que respeita à

credibilidade do relato financeiro, eficácia e eficiência das suas operações. Orientar para o cumprimento da legislação em vigor e regulamentos aplicáveis nas matérias

abrangidas. 

Reforço do SCI da ARSLVT, através da organização processual, promoção de controlos e ações de auditoria

Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da ARSLVT

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)

Atividade formativa e participação em eventos e outras ações

iiiObter ganhos de eficiência

iiiObter ganhos de eficácia

OOp1 e OOp3

OOp1, OOp2 e OOp3

Reforço do SCI da ARSLVT, através da organização processual, promoção de controlos e ações de auditoria a desenvolver nos ACES

OOp1

OOp1Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da ARSLVT

OOp1

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código Oop 

associado)

Colaborar na elaboração do Plano de Controlo Interno Integrado do MS (em conjunto com os membros do GCCI)

Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP

Estudo de implementação de controlo sistemático sobre a prestação de serviços dos Cuidados Respiratórios Domiciliários

OOp1, OOp2 e OOp3

OOp1, OOp2 e OOp3

Reportes obrigatórios ao GCCI e restantes orgão de controlo

Atividade formativa e participação em eventos e outras ações

Desenvolvimento de auditoria ao desempenho dos profissionais das unidades funcionais dos ACES

OOp1

OOp1 e OOp2

OOp1, OOp2 e OOp3
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da 

ARSLVT
Impacto nd nd nd nd nd Execução do PPRCIC

Necessidade de alterações 

após aprovação PPRCIC
10% PPRCIC GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

PPRCIC da ARSLVT, aprovado pelo CD em 8/7/2019 (ata 

n.º92/2019)

1 Eficácia Relatório de Execução do PPRCIC de 2018 Impacto nd nd nd nd nd
Realização Relatório 2018 

doPPRCIC
não aplicável 10%

Relatório execução 

PPRCIC
GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Relatório de execução 2018 do PPRCIC da ARSLVT, aprovado 

pelo CD em 8/7/2019 (ata n.º92/2019)

1 Eficácia Auditoria - Controlo aos Tempos de Faturação Impacto nd nd nd nd nd
Realização Rel.Final 

Auditoria
Realização Proj. Relatório 10% Relatório Auditoria GAI AO 3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Ação iniciada mas não concluida no ano de 2019

1 Eficácia Reportes obrigatórios ao GCCI e restantes orgão de controlo Resultado nd nd nd nd nd Reportes a fornecer não aplicável 10% Documento report GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu
Os reportes da ARSLVT foram realizados nos termos das 

respetivas instruções 

1 Eficácia
Reforço do SCI da ARSLVT, através da organização processual, promoção 

de controlos e ações de auditoria a desenvolver nos ACES
Impacto nd nd nd nd nd

Realização Papéis trabalho 

para cada ação/Relatório 

Final

não aplicável
1- 10% 

3 -20%

Papéis trabalho para 

cada ação/ Relatório 

Auditoria

GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu
Desenvolvimento de papéis de trabalho/testes para a 

realização de controlos

1 Eficácia
Estudo de implementação de controlo sistemático sobre a prestação de 

serviços dos Cuidados Respiratórios Domiciliários
Impacto nd nd nd nd nd

Check list de controlos 

sistematicos  a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10% 

2 -20% 

3 - 20%

Check list ou doc 

análogo
GAI AO SPMS

SPMS e 

Coordenadora 

Regional do 

Programa de Doenças 

respiratórias

3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

1 Eficácia Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP Impacto nd nd nd nd nd
Criação de controlo 

sistematico a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO SPMS SPMS 3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

1 Eficácia
Colaborar na elaboração do Plano de Controlo Interno Integrado do MS 

(em conjunto com os membros do GCCI)
Resultado nd nd nd nd nd Outputs produzidos não aplicável

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO GCCI GCCI 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Os reportes da ARSLVT foram realizados nos termos dos grupos 

de trabalho especificos do GCCI. Tendo a ARSLVT coordenado o 

grupo de trabalho das USF mod. B

1 Eficácia
Desenvolvimento de auditoria ao desempenho dos profissionais das 

unidades funcionais dos ACES
Impacto nd nd nd nd nd Proj. Relatório Auditoria

Realização Plano de 

auditoria

1 - 10%

2 - 20%
Relatório Auditoria GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Realizados 64 relatórios de auditoria ao incremento dos 

horários de trabalho acima das 35 horas

1 Eficácia Atividade formativa e participação em eventos e outras ações Resultado nd nd nd nd nd
Participação nas ações 

consideradas necessárias 
não aplicável

1 - 10% 

2 - 20% 

3 - 20%

Nº de ações  

desenvolvidas/realiz

adas

GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu Participação no evento da IGAS (Serões em Saúde) 

2 Eficácia
Estudo de implementação de controlo sistemático sobre a prestação de 

serviços dos Cuidados Respiratórios Domiciliários
Impacto nd nd nd nd nd

Check list de controlos 

sistematicos  a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10% 

2 -20% 

3 - 20%

Check list ou doc 

análogo
GAI AO SPMS

SPMS e 

Coordenadora 

Regional do 

Programa de Doenças 

respiratórias

3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

2 Eficácia Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP Impacto nd nd nd nd nd
Criação de controlo 

sistematico a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO SPMS SPMS 3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

2 Eficácia
Colaborar na elaboração do Plano de Controlo Interno Integrado do MS 

(em conjunto com os membros do GCCI)
Resultado nd nd nd nd nd Outputs produzidos não aplicável

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO GCCI GCCI 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Os reportes da ARSLVT foram realizados nos termos dos grupos 

de trabalho especificos do GCCI. Tendo a ARSLVT coordenado o 

grupo de trabalho das USF mod. B

2 Eficácia
Desenvolvimento de auditoria ao desempenho dos profissionais das 

unidades funcionais dos ACES
Impacto nd nd nd nd nd Proj. Relatório Auditoria

Realização Plano de 

auditoria

1 - 10%

2 - 20%
Relatório Auditoria GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Realizados 64 relatórios de auditoria ao incremento dos 

horários de trabalho acima das 35 horas

2 Eficácia Atividade formativa e participação em eventos e outras ações Resultado nd nd nd nd nd
Participação nas ações 

consideradas necessárias 
não aplicável

1 - 10% 

2 - 20% 

3 - 20%

Nº de ações  

desenvolvidas/realiz

adas

GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu Participação no evento da IGAS (Serões em Saúde) 

3 Eficácia Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP Impacto nd nd nd nd nd
Criação de controlo 

sistematico a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO SPMS SPMS 3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

3 Eficácia Estudo de implementação de controlo sistemático à Prescrição nos CSP Impacto nd nd nd nd nd
Criação de controlo 

sistematico a aplicar

Só aplicável se a SPMS 

disponibilizar 

atempadamente os dados 

necessários

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO SPMS SPMS 3.9, 4.3 Em cumprimento 0% Não atingiu Realização de análises e de reuniões com a CCM/SPMS

3 Eficácia
Colaborar na elaboração do Plano de Controlo Interno Integrado do MS 

(em conjunto com os membros do GCCI)
Resultado nd nd nd nd nd Outputs produzidos não aplicável

1 - 10%

2 - 20%

3 - 20%

Documento/ 

informação
GAI AO GCCI GCCI 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu

Os reportes da ARSLVT foram realizados nos termos dos grupos 

de trabalho especificos do GCCI. Tendo a ARSLVT coordenado o 

grupo de trabalho das USF mod. B

3 Eficácia Atividade formativa e participação em eventos e outras ações Resultado nd nd nd nd nd
Participação nas ações 

consideradas necessárias 
não aplicável

1 - 10% 

2 - 20% 

3 - 20%

Nº de ações  

desenvolvidas/realiz

adas

GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu Participação no evento da IGAS (Serões em Saúde) 

3 Eficácia
Reforço do SCI da ARSLVT, através da organização processual, promoção 

de controlos e ações de auditoria a desenvolver nos ACES
Impacto nd nd nd nd nd

Realização Papéis trabalho 

para cada ação/Relatório 

Final

não aplicável
1- 10% 

3 -20%

Papéis trabalho para 

cada ação/ Relatório 

Auditoria

GAI AO 3.9, 4.3 Cumprido 100% Atingiu
Desenvolvimento de papéis de trabalho/testes para a 

realização de controlos

Não atingiu

95% Não atingiu

95% Não atingiu

95%

Classificação Oop Observações Justificação para o incumprimento das metasMês de análise Resultado/ Outputs
Taxa de realização do 

indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos 

Tipo de 

indicador 

Parâmetro 

atribuido ao 

Oop

Designação do Indicador Tolerância 
Valor 

Critico 
Peso (%)

Fonte de 

verificação
Meta 

Responsável 

pela execução 

Atividade 

Constante no 

Orçamento 

Entidades 

colaboradoras

Eventuais 

dependências 

Contributo para as 

Orientações 

Estratégicas do MS

2



Ficha de Atividades  - 2019

1.

2.

3.

1

2

4. Código OOp

1 1

2 2

3 3

4 4

5

5.

6.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

6.

1

2

Nota:  Acrescente linhas, caso necessário.

*Objetivos Estratégicos da ARSLVT

i.        Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

ii.       Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

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

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

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

Factores críticos de sucesso                                                                                                                                                                   

 (aspetos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de trabalhos e não controlados pela ARS 

como o tempo de espera de uma aprovação ministerial, divulgação de uma lei, etc.)

Divulgação da atividade da ARSLVT junto dos media

Produção de conteúdos informativos  para canais de comunicação online

Indicadores

Objetivo Operacional 

associado (código 

Relacionamento com os órgãos de comunicação social

Promoção da saúde e prevenção da doença

Reformulação do Plano de Comunicação Estratégico

Assegurar a Assessoria Mediática ao Conselho Diretivo e Dirigentes

2

4

3

1

2

2

Indicadores e metas associadas - para monitorização e acompanhamento dos Objetivos Operacionais 

específicos (a preencher em folha anexa)

Identificação dos Programas/Projectos/Atividades a desenvolver 

Designação

iiAssessoria mediática

ii

ii

Informação ao público

Produção de conteúdos

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das competências do Departamento/Unidade Orgânica Flexível, Núcleo de Estudos e Planeamento 

Identificação

ii

Serviço Assessoria de Comunicação

Responsável Agostinho Esteves e Luísa Neves

Objetivo Estratégico 

da ARSLVT associado 

*

Objetivos Operacionais (OOp) específicos - convergentes com os Objetivos Estratégicos (OE) da ARSLVT

Elaborar o Plano Estratégico de Comunicação da ARSLVT

A Assessoria de Comunicação desenhou a sua estratégia de comunicação alinhada com a missão e valores da ARSLVT. Nesse sentido definiu uma política

centrada na valorização do trabalho desenvolvido pela ARSLVT, promoção da marca ARSLVT, fortalecimento da relação com públicos-alvo estratégicos,

legitimação do trabalho desenvolvido junto do público-alvo e contribuição para a transformação da informação em conhecimento. A Assessoria de

Comunicação, na dependência direta do Conselho Diretivo da ARSLVT, tem nas suas atribuições funções de assessoria de imprensa e relação com os media,

gestão de ferramentas de comunicação (como a Newsletter semanal), apoio, organização e planeamento de iniciativas de promoção e reforço da marca

ARSLVT.

A Assessoria de Comunicação desenvolve as suas atividades de forma transversal e em colaboração com todos os serviços da ARSLVT, assim como com os

ACES e Hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Prioridades para 2019 (até 5 prioridades)
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Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

2014 2015 2016 2017 2018

1 Eficácia
Relacionamento com os órgãos de 

comunicação social
Realização NA NA NA NA NA 1 NA NA 100%

Registo dos pedidos de 

informação e das 

respostas enviadas

GC ANO

2 Eficácia
Assegurar assessoria mediática ao conselho 

diretivo e dirigentes
Realização NA NA NA NA NA 100% 20% NA 30% Registo dos envios GC ANO

2 Eficácia
Divulgação da atividade da ARSLVT junto dos 

órgãos de omunicação social
Realização NA NA NA NA NA NA 30%

Informação publicada no 

site; newsletter; 

facebook e registo 

próprio

GC ANO

2 Eficácia Promoção da saúde e e prevenção da doença Realização NA NA NA NA NA 40 10 NA 40%

Informação publicada no 

site; newsletter; 

facebook e registo 

próprio

GC ANO

4 Qualidade
Produção de conteúdos informativos para 

canais de comunicação online
Realização NA NA NA NA NA 70 20 NA 100%

Informação publicada no 

site; newsletter; 

facebook e registo 

próprio

GC ANO

Código 

Oop

Valores dos últimos 5 anos Tipo de 

indicador

Parâmetro 

atribuido ao Oop 
Designação do Indicador Tolerância Valor Critico Peso (%) Fonte de verificação Meta

Responsável pela 

execução 

Atividade 

Constante no 

Eventuais 

dependências 

2



Ficha de Atividades - 2019                                                                                                                            

1.1, 3.10 3 100% Atingiu 100% Atingiu

1.1, 3.10 100 100% Atingiu

1.1, 3.10 100 100% Atingiu

1.1, 3.10 55 100% Atingiu

1.1, 3.10 95 100% Atingiu 100% Atingiu

100% Atingiu

Entidades 

colaboradoras

Contributo para as 

Orientações 
Classificação Oop Observações

Justificação para o 

incumprimento das 
Mês de análise Resultado/ Outputs

Taxa de realização 

do indicador

Classificação do 

Indicador

Taxa de Realização 

Oop

3
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