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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, adiante designado por 

ABC – Algarve Biomedical Center, foi criado pela Portaria nº 75/2016, de 8 de abril, e consiste num 

consórcio entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E.(CHUA), e a Universidade do 

Algarve (UALG) através do seu Center for Biomedical Research (CBMR) e do seu Departamento de 

Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM). 

Este consórcio resulta do facto da forma clássica de organização e funcionamento das estruturas 

de ensino, assistência e investigação na área da saúde, serem desde há vários anos, colocadas em 

causa pelos avanços técnicos e científicos que desafiam as universidades e instituições de cuidados 

de saúde a adaptarem-se, de forma a fortalecer o seu papel de serviço à comunidade, através de 

um reforço de cooperação interinstitucional e de uma garantia de permanente atualização de 

métodos e de práticas. 

A criação deste centro académico teve como principais objetivos a integração das atividades de 

investigação, aplicação e transmissão do conhecimento em saúde, assim como fortalecer as 

sinergias existentes entre o CBMR, o DCBM e o CHUA conseguindo dessa forma prosseguir no 

atingimento da excelência da investigação à prestação de cuidados de saúde à comunidade. 

O ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Medicina da UALG adotou um modelo de ensino 

inovador em Portugal, associando-se, desde o seu início, à investigação médica básica desenvolvida 

pelo CBMR, ao CHUA, e aos cuidados de saúde primários, continuados e paliativos, tendo desta 

associação resultado uma sinergia que tem sido reconhecida em termos nacionais e internacionais, 

quer ao nível das classificações em avaliações independentes de ensino, quer pelos prémios de 

investigação conseguidos. 

O ABC neste seu terceiro ano de existência focou a sua ação no desenvolvimento de atividades 

que permitissem prosseguir os objetivos que estiveram na sua origem, nomeadamente, a realização 

de ações no âmbito da Organização e Gestão, Investigação Cientifica, Formação Avançada e de 

Projetos Inovadores, assim como no estabelecimento de Parcerias e Protocolos estratégicos, 

conforme se descreve nas páginas seguintes do presente relatório. 
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2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
 

2.1  MISSÃO 

 

O ABC tem como principal missão criar, transmitir e difundir uma cultura de investigação e 

desenvolvimento, contribuindo para formar profissionais altamente qualificados e diferenciados.  

 

2.2  VISÃO 

 

Constitui a visão de o ABC ser um centro de excelência vocacionado para o desenvolvimento, 

formação e investigação, assente nos pilares da qualidade, eficiência, competitividade e inovação.  

 

2.3  OBJETIVOS 

 

O ABC tem os seguintes objetivos gerais: 

a. Aproveitamento de forma sinérgica nas várias áreas de atuação e potenciação da partilha de 

recursos humanos altamente diferenciados; 

b. Introdução de programas inovadores e parcerias estratégicas que possibilitem avanços 

qualitativos na participação da comunidade e contribuam para a obtenção de financiamentos 

externos; 

c. Racionalização e maximização da utilização dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

colocados à disposição dos seus membros; 

d. Desenvolvimento de ações colaborativas que promovam cuidados de saúde de qualidade com 

base nas contribuições das ciências médicas básicas e clínicas e dos serviços de ação médica 

do CHUA, assim como do CBMR e do DCBM; 

e. Promoção de ações colaborativas que contribuam para o desenvolvimento de cuidados 

integrados inovadores com base numa crescente articulação entre cuidados hospitalares, 

primários, continuados e paliativos; 

f. Desenvolvimento de projetos colaborativos de investigação básica, clínica e de saúde pública 

com reforço da cooperação regional, nacional e internacional; 

g. Modernização e qualificação da educação médica na dimensão pré e pós-graduada; 

h. Promoção de uma cultura comum focada na modernização, na elevada qualidade da 

investigação académica e clínica num contexto de colaboração nacional, internacional e 

sobretudo de redes transeuropeias; 

i. Estabelecimento do foco da atividade na promoção da qualidade dos cuidados prestados às 

populações com base numa resposta adequada às suas diferentes necessidades; 

j. Desenvolvimento do potencial disponível, tanto ao nível dos recursos humanos como materiais, 
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assegurando a combinação da investigação básica, translacional e clínica e a educação médica 

que é necessária para alcançar melhorias significativas dos cuidados de saúde. 

 

2.4  ÓRGÃOS  

 

Os órgãos do ABC para o triénio 2016/2019 são os seguintes: 

 O Conselho Executivo, constituído durante o ano de 2018 por: 

o Presidente: Dr. Nuno Marques 

o Vice-presidente: Prof. Dr. Pedro Castelo Branco 

o Vogal: Dr. Daniel Cartucho (Dr. Nuno Vieira)(1) 

o Vogal: Prof.ª Dr.ª Isabel Palmeirim 

o Vogal: Prof. Dr.ª Helena Leitão 

o Vogal:  Prof. Dr. Karl Magnus-Petersson 

 

 O Conselho Consultivo; constituído durante o ano de 2018 por: 

o Presidente: Dr. Carlos Martins 

o Vogal: Prof.ª Dr.ª Carmo Fonseca 

o Vogal: Prof. Dr. Henrique Luz Rodrigues 

o Vogal: Dr. Rui Lourenço 

o Vogal: Prof. Dr. Adriano Pimpão 

o Vogal: Prof. Dr. Adelino Canário 

o Vogal: Dr. Paulo Morgado 

o Vogal: Eng.ª Catarina Cruz 

 

(1) No ano de 2018 ocorreu a substituição do Dr. Nuno Vieira pelo Dr. Daniel Cartucho por indicação do CHUA, 

passando este último a integrar o Conselho Executivo do ABC. 

 

2.5  AD-ABC - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO ACADÉMICO DE 

INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO BIOMÉDICA DO ALGARVE  

 

O ABC, não possuindo personalidade jurídica, identificou como prioritária a 

necessidade de criação de uma associação, sem fins lucrativos, destinada a possibilitar a 

execução das decisões estratégicas do seu Conselho Executivo. 

Por escritura de 17 Julho de 2018, foi constituída a Associação para o Desenvolvimento 

do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, AD-ABC, que se rege 

por estatutos aprovados pelos membros associados fundadores: CHUA e Universidade do 
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Algarve, e que se encontram em anexo (Anexo 1).  

A AD-ABC é criada como o órgão executor das decisões estratégicas definidas pelo 

Conselho Executivo do ABC, encontrando-se em atividade desde Agosto de 2018. 

 

 

2.6  APOIO JURÍDICO 

 O Apoio Jurídico do ABC foi efetuado durante a maioria do ano de 2018 pelos 

departamentos jurídicos da UALG e do CHUA. 

No final do ano de 2018 o Conselho Executivo do ABC avaliou em reunião a necessidade 

de um reforço na disponibilidade do apoio jurídico, tendo no último trimestre de 2018 solicitado 

à AD-ABC a contratualização de uma empresa de advogados, em regime de consultoria, para a 

elaboração dos pareceres necessários. A partir de Dezembro de 2018 o apoio jurídico passou 

a ser efetuado pela empresa CAPA, com sede em Coimbra. 

 

 

2.7  CONTABILIDADE E GESTÃO 

O ABC não possui personalidade jurídica pelo que não possui contabilidade organizada.  

A gestão e contabilidade relativa aos projetos estratégicos do ABC é efetuada pela sua 

associação de desenvolvimento, a AD-ABC, não sendo reportadas neste relatório mas sim no 

relatório de atividades e gestão da AD-ABC. 
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3. ATIVIDADE CIENTÍFICA 
 

3.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS 

 

No ano de 2018 foram publicados 223 artigos científicos por investigadores do ABC. 

Na tabela seguinte são apresentadas as publicações de acordo com o tipo de 

investigação a que se referem, investigação fundamental e translacional ou investigação 

clínica. 

 

TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÕES 

INVESTIGAÇÃO FUNDAMENTAL 

E TRANSLACIONAL 
CBMR/DCBM 66 

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

 
CHUA 157 

TOTAL 

 
ABC 223 

 

Salientar-se que no ano de 2018 existiu um incremento da colaboração entre os 

membros do consórcio do ABC, existindo uma partilha e maximização de recursos humanos, 

materiais e técnicos das instituições (UALG e CHUA) em vários projetos de investigação 

essencial, translacional e clínica. 

 

O Gráfico seguinte mostra a evolução que ocorreu desde a criação do ABC em 2016, 

mostrando a evolução favorável do número de publicações. 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2018 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            MaIo 2019 9 

 

 

 

A tabela seguinte mostra a comparação das publicações de 2018 vs 2017 e 2016, 

verificando-se no ano de 2018 um incremento de 2% de publicações relativamente a 2017 e 

de 194% relativamente a 2016. 

 

TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Publicações de 

2018 

Variação  

relativamente  

a 2017 

Variação  

relativamente  

a 2016 

Fundamental e Translacional 

 
66 + 10% - 2% 

Clínica 

 
157 - 1% + 327% 

TOTAL 

 
223 + 2% + 194% 

 

De forma a apoiar a publicação de artigos científicos, e tal como estava previsto no 

Plano de Acção do ABC, foram aprovados em 2018 pelo Conselho Executivo os Critérios e os 

Procedimentos para apoio do ABC à publicação de artigos científicos (Anexo 2), que passaram 

de imediato a ser aplicados. 

No Anexo 3 a este relatório encontra-se a listagem de artigos publicados. 
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3.2 COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS/CARTAZES 

O ABC promoveu em 2018 a realização de comunicações orais em congressos 

nacionais e internacionais, quer nas áreas de investigação fundamental e translacional quer 

na área de investigação clínica. 

Em 2018 foram efetuadas 442 comunicações em reuniões científicas nacionais e 

internacionais. No gráfico abaixo podemos verificar a evolução das apresentações desde 

2016. 

 

 

 

A tabela seguinte mostra a comparação das comunicações de 2018 vs 2017 e 2016, 

verificando-se no ano de 2018 um incremento de 34% relativamente a 2017 e de 295% 

relativamente a 2016. 

 

 Comunicações 

Científicas de 

2018 

Variação  

relativamente  

a 2017 

Variação  

relativamente  

a 2016 

Comunicações Orais e 

Posters/Cartazes 

 

442 + 34% + 295% 
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3.3 REVISTAS CIENTÍFICAS CLÍNICAS 

 

O ABC manteve em 2018 o apoio às revistas Algarve Médico e o LifeSaving.  

A revista LifeSaving destaca-se por ser a única revista em Portugal dedicada à área da 

emergência médica e contando já com reconhecimento a nível nacional. 

 

3.4 JORNADAS ABC 

 

Decorreram durante o dia 16 de Março no Real Marina & Spa Hotel em Olhão, as 2ªs 

Jornadas ABC.  

Este encontro, que reuniu investigadores, alunos, profissionais de saúde e representantes 

de diversas entidades ligadas ao ensino, formação, investigação científica e desenvolvimento 

regional, teve como objectivos;  debater o estado da arte da investigação na região algarvia, 

apresentar a produção científica do CBMR, DCBM e CHUA e incentivar o desenvolvimento de 

projectos e iniciativas de investigação entre as comunidades académica e hospitalar. 

Sob o lema da Investigação Essencial e Translacional apresentaram-se 18 comunicações 

orais, e 21 comunicações orais sob o tema da Investigação Clínica. Foram ainda apresentados 19 

cartazes.  

Tratou-se de uma reunião na qual participaram mais de 150 investigadores e clínicos, tendo 

sido distribuídos prémios de investigação fundamental e investigação clínica. 
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4. CURSOS DE FORMAÇÃO DO ABC 

 

O ABC ao longo do ano de 2018 realizou os Cursos de Formação Pós-Graduada que se apresentam 

nos quadros seguintes: 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2018 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            MaIo 2019 13 

 

 

 

 

EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO - VMER (Viatura Médica) - 29 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

Janeiro/2018 Emergência e Reanimação
Bruno Santos          

(CHUA)
36

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA APLICADA - 84 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

26-mai-2018
MÓDULO 1/2: Desenho de um estudo clínico: do problema 

aos resultados (parte I,II)
Ana Macedo (DCBM)

MÓDULO 3: Boas Práticas Clínicas na perspetiva do 

Investigador e aspetos regulamentares

MÓDULO 4: Elaboração de um protocolo de estudo clínico

MÓDULO 5: Fontes de Informação e Pesquisas Bibliográficas  

MÓDULO 6: Medical Reading e Medical Writing

MÓDULO 7: Estudos Clínicos: O caminho desde os objetivos 

até à análise estatística

MÓDULO 8: Comunicação oral – Apresentação de um estudo 

clínico

HANDS ON APPROACH - 56 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

12-mai-2018
MÓDULO 1: Intervenção Musculoesquelética Ecoguiada em 

Medicina Física e Reabilitação
Rui Sales Marques 24

ELEMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS - 9 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

1-jun-2018 Pequenas Cirurgias (teórico-prática)
Daniel Cartucho 

(CHUA)
15

ALERGOLOGIA NO ALGARVE - 32 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

20-out-2018 MÓDULO 1: Rinite Alérgica

8-dez-2018 MÓDULO 2: Asma

12-jan-2018 MÓDULO 3: Urticária

2-fev-2018 MÓDULO 4: Rinossinusite

AMILOIDOSE - 4 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

12-dez-2018 Amiloidose
Dina Bento                    

Nuno Marques
18

Manuel Branco 

Ferreira e Pedro 

Morais Silva (DCBM)

10

13

16-jun-2018 Renato Bastos

22-set-2018 Rita Martins

13-out-2018 Ana Macedo (DCBM)

I CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDICINA DO VIAJANTE - 7 Horas

Realização Descrição Formador Nº Formandos

18-dez-2018 Medicina do Viajante
Ana Pinto Oliveira 

(DCBM e convidados)
27
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5. L I F E 
 

 

O Laboratório de Investigação e Formação em Emergência (LIFE) prosseguiu no ano de 2018 

a sua atividade normal, dando primazia à sua principal vertente que é a formativa. 

No âmbito da vertente formativa o LIFE realizou várias ações de formação em Suporte 

Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE), para os alunos do Mestrado 

Integrado em Medicina, para o pessoal não docente do DCBM e ainda para uma unidade hoteleira 

resultante da adesão dessa entidade ao projeto “Algarve Coração Seguro”, conforme se pode 

observar no quadro seguinte: 

 

Cumpre ainda referir que no final do ano de 2018, foi enviado ao INEM o pedido de 

certificação do Programa de Desfibrilhação Automática Externa – LIFE, para utilização dos DAE em 

dois locais. 

O culminar desse pedido resultou no licenciamento em 6 de março do corrente ano, do 

Programa DAE – ABC, tendo sido emitios os seguintes certificados de licenciamento: 

 Programa de DAE – Algarve Biomedical Center – Hotel Alísios; 

 Programa de DAE – Algarve Biomedical Center –  L I F E; 

De referir que este licenciamento permitiu a instalação dos DAE, nos locais que foram 

licenciados, respetivamente, no Hotel Alísios em Albufeira e no Departamento de Ciências 

Biomédicas e Medicina (DCBM), na Universidade do Algarve no campus de Gambelas em Faro. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO

Nº Data Curso Beneficiários / Entidade Nº Form. Local

1 26-jan-2018 SBV/DAE  Alunos 1º A. MIM 2017/18 23  UALG/DCBM - Gambelas

2 26-jan-2018 SBV/DAE  Alunos 1º A. MIM 2017/18 23  UALG/DCBM - Gambelas

3 4-abr-2018 SBV/DAE  Funcionários / Hotel Alísios 7  Hotel Alísios - Albufeira

4 14-abr-2018 SBV/DAE  Alunos do DCBM / UALG 6  UALG/DCBM - Gambelas

5 14-abr-2018 SBV/DAE  Alunos do DCBM / UALG 6  UALG/DCBM - Gambelas

6 12-mai-2018 SBV/DAE  Alunos do DCBM / UALG 6  UALG/DCBM - Gambelas

7 19-mai-2018 SBV/DAE  Alunos do DCBM / UALG 5  UALG/DCBM - Gambelas

TOTAL DE FORMANDOS 76
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6. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

 

O ABC em 2018 iniciou a sua atividade de apoio à organização científica de reuniões de 

formação, num modelo de cooperação com as Comissões Organizadoras de investigadores e 

profissionais de saúde do DCBM, CBMR, CHUA ou ARS do Algarve. Este apoio visa fomentar a 

organização de reuniões científicas de carácter regional, nacional e internacional, incrementado 

assim de forma significativa o conhecimento. 

Em 2018 o ABC colaborou na organização das seguintes reuniões: 

 I Curso de Urgências para Internos – teve lugar de 21 a 23 Fevereiro, no 

Auditório Verde nas Gambelas e teve cerca de 90 participantes. 

 II Jornadas do ABC – realizaram-se em Olhão no dia 16 de Março, com cerca de 

150 participantes, e apoiadas por diversas empresas farmacêuticas. 

 IX Jornadas de Cardiologia e Hipertensão do Algarve – ainda em Olhão, nos dias 

9 e 10 de Novembro, e com cerca de 170 participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2018 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            MaIo 2019 16 

 

7. PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

7.1 INFARMED 

 

O ABC estabeleceu uma parceria com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I.P. (INFARMED), tendo em vista a criação da Unidade de Farmacovigilância do Algarve e 

Alentejo (UFAA), tendo a UFAA sido inaugurada e estando em funcionamento desde Dezembro de 

2016, no DCBM da Universidade do Algarve. 

A UFAA tem como missão contribuir para a proteção da Saúde Pública através da 

monitorização do perfil de segurança dos medicamentos de uso humano comercializados em 

território nacional, contribuindo para a criação de conhecimento sobre segurança dos 

medicamentos de uso humano e, deste modo, articular-se com o Infarmed e a Agência Europeia do 

Medicamento (EMA). 

A UFAA integra 4 distritos: Faro, Beja, Évora e Portalegre e tem como função processar e 

analisar reações adversas a Medicamentos (RAM) notificadas por profissionais de saúde e utentes, 

garantindo a confidencialidade dos dados. Os técnicos superiores de Farmácia analisam a 

Notificação de RAM e enviam para a base de dados da Farmacovigilância (Eudravigilance) da EMA. 

Em 2018 a UFAA manteve a sua atividade regular tendo cumprido todos os objetivos 

definidos pelo INFARMED. 

 

7.2 PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO ACADÉMICA 

 

O ABC estabeleceu desde a sua criação, vários Protocolos de Cooperação tendo como 

objetivo o estabelecimento de ações de cooperação no domínio da Saúde. Esses acordos foram 

assinados com várias entidades públicas e privadas.  

Durante o ano de 2018 foi assinado o protocolo de Colaboração com o Centro Académico 

Clínico das Beiras visando a partilha e a sinergia entre os 2 centros académicos clínicos.  

 

 

 

7.3 PROTOCOLO CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

 

Tendo como objectivo o estabelecimento de ações de cooperação no domínio da 

Saúde, Investigação, Formação e Inovação, celebrou o ABC em 11 de Maio 2018 um Protocolo  

válido por um período de 5 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura, sendo renovável 

automaticamente por igual período e nas mesmas condições. Este protocolo com a Câmara 

Municipal de Loulé (CML) irá promover a colaboração da CML com instituições 
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universitárias/centros de investigação em actividades e programas cujos objectivos  sejam 

convergentes  com  as  suas atribuições,  designadamente,  as  previstas  nas  alíneas  d),  e)  

e g) do  nº2, do Art.º 23º do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei nº  75/2013, de 12/09, na sua versão actualizada”. 

A Câmara Municipal de Loulé (CML) é pioneira a identificar ações com vista a uma 

melhoria progressiva da qualidade de vida atual e futura dos habitantes do Concelho, através 

de uma abordagem transversal e integrada, considerando a governança local, o 

desenvolvimento económico e a coesão social.  

O Plano Estratégico Municipal de Loulé define uma estratégia regional de 

especialização inteligente fundamentalmente na criação de interações dinâmicas e geradoras 

de investimento entre essas mesmas prioridades. No caso vertente da região do Algarve, dada 

a centralidade que o turismo terá inapelavelmente de assumir, o desafio está em criar sinergias 

dinâmicas entre essa atividade e as já referidas opções na economia do mar, agroalimentar, 

nas TIC e indústrias culturais e criativas, nas energias renováveis e na saúde. 

Sendo assim, quer o ABC quer a CML, visam o desenvolvimento integrado de 

estratégias de desenvolvimento da região que sejam inovadoras e promovam a melhoria da 

qualidade de vida e da saúde da população.  

O ABC e a CML estabelecem desta forma uma parceria dinâmica apostando na 

investigação, inovação e na promoção do bem-estar, criando um polo de desenvolvimento que 

visa colocar ao serviço da população residente e dos visitantes da região as últimas inovações 

na área da saúde 
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8. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DE CENTROS ACADÉMICOS 

CLINÍCOS  

 

O ABC participou com 2 representantes em todas as reuniões do Conselho Nacional de 

Centros Académicos Clínicos, nomeadamente o Dr. Nuno Marques e a Profª Helena Leitão. 

O ABC em 2018 manteve a integração os seguintes grupos de trabalho, cujos resultados 

resultaram na publicação de legislação: 

 Grupo de Trabalho de Revisão do Estatuto de Hospital Universitário – Dr. Nuno 

Marques; 

  Grupo de Trabalho de Elaboração do Decreto Lei dos Centros Académicos Clínicos – 

Dr. Nuno Marques; 

 Grupo de Trabalho de Criação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica 

- Dr. Nuno Marques. 
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9. PROJETO PILOTO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CENTRO HOSPITALAR 

DO ALGARVE  

 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi criado em 2017, sendo em 2018 

publicada a legislação, por parte dos Ministérios da Saúde e Tecnologia e Ensino Superior, que 

visa dar enquadramentoa os Centros Académicos Clínicos e ao Estatuto de Hospital 

Universitário, estando prevista a existência de Projetos Piloto de Hospital Universitário com um 

funcionamento de acordo com as regras definidas  nova legislação. 

Neste âmbito, em reunião do Conselho Nacional de Centros Académicos clínicos, foi 

acordado e anunciado pelo Sr. Ministro da Saúde que estaria disponível para um investimento 

financeiro adicional, que garanta o sucesso do projeto piloto do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve, com ações a serem desenvolvidas pelo ABC e pelo Conselho de Administração do 

CHUA.  
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10. PROJETO ABC-LOULÉ ACTIVE LIFE HEALTH & RESEARCH  

 

O ABC e a Câmara Municipal de Loulé, apresentaram formalmente ao Senhor Ministro 

da Saúde um projeto (Projeto ABC – LOULÉ ACTIVE LIFE) com as infraestruturas e competências 

necessárias para a criação de um centro onde possam ser desenvolvidas determinadas 

funções, de instituições de carácter nacional da área da saúde, no Algarve. 

Na sequência desta proposta de projeto, e considerando que “esta forma de 

cooperação enquadra-se na necessidade de um maior equilíbrio e coesão do território, 

fortalecendo concomitantemente a investigação, formação e a prestação dos cuidados de 

saúde nacionais”  foi determinada a criação de um grupo de trabalho, através do Despacho n.º 

5308/2018, publicado no Diário da República n.º 102/2018, Série II de 28 de maio, ao qual 

compete a identificação de funções suscetíveis de enquadramento num processo de 

colaboração e cooperação entre instituições de saúde e o ABC para o Município de Loulé.  

Assim, determinou-se a realização de uma avaliação para ponderar a execução, a curto 

prazo, na região do Algarve, de funções prosseguidas por diversas instituições de carácter 

nacional, nomeadamente do INSA — Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., do 

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., da ACSS — 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., da DGS — Direção-Geral da Saúde, do IPST — 

Instituto Português do Sangue e Transplantação, I. P.  

Posteriormente e por convite juntaram-se a este grupo de trabalho a SPMS – Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde e o INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica. 

O grupo de trabalho elaborou um relatório (que se anexa a este relatório de atividades), 

(Anexo 4) tendo sido identificados vários projetos que poderiam ser implementados, em 

colaboração com o ABC no Algarve. 

 

Após a conclusão do relatório o ABC acordou com a Câmara Municipal de Loulé a 

construção de 2 edifícios, um em Loulé e outro em Vilamoura, onde serão futuramente 

desenvolvidos os vários projetos, nomeadamente: 

 Edifício ABC-Loulé Health & Research em Loulé 

o CIEMA – Centro de Investigação de Entomologia Médica do Algarve 

o SIMA – Sistema de Interações Medicamentosas 

o Centro de Estudos de Segurança e Eficácia de Medicamentos e 

Dispositivos Médicos 

o Unidade de Farmacovigilância do Algarve 
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o Seroteca Nacional 

o Biobanco do ABC 

o Centro de Cirurgia Experimental do Algarve 

o Centro de Análise para a Evidência para a Qualidade Clínica 

o Literacia Informática para a Saúde 

o Polo da Agencia de Investigação Clínica e Inovação Biomédica 

 

 Edifício Active Life em Vilamoura 

o Centro Active Life 

o ABC Meeting Center 

o Centro de Formação e Simulação em Doação e Transplantação de 

Orgãos, Tecidos e Células 

o Sede do Projeto Life 

o Centro de Cuidados de Saúde Certificados para o Turismo 

o Agência de Turismo de Loulé 

O ABC apresentou no dia 1 de Dezembro de 2018 à Sra Ministra da Saúde o projeto, de 

forma a poder prosseguir para as etapas seguintes, nomeadamente para a fase de programa 

funcional que foi ainda iniciado em 2018.  

Em anexo (Anexo 5) coloca-se a apresentação efetuada com um resumo funcional dos 

projetos. 
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11.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O ABC em Março de 2017 teve o seu plano de ação de 2017-2020 aprovado pelos 

membros do consórcio, tendo o mesmo sido submetido ao Ministério da Saúde e ao Ministério 

da Tecnologia e Ensino Superior, como definido legalmente.  

Em 2018 o ABC continuou a desenvolver a sua atividade utilizando as infraestruturas 

do DCBM da UALG como sua sede, tendo da parte do CHUA e UALG apoio através da atribuição 

de um funcionário administrativo. Toda a restante atividade foi suportada com os apoios que 

o próprio ABC obteve. 

O ABC conseguiu um extraordinário aumento da produção científica e da oferta 

formativa que foi prosseguida em 2018. Em 2018 salienta-se ainda a realização de ações 

importantes de organização funcional do ABC. 

O ABC destaca o trabalho desencadeado no projeto ABC Loulé Active Life Health & 

Research, que resultará num reforço importante da capacidade de investigação, nas suas 

várias vertentes, formação altamente diferenciada e numa melhoria dos cuidados de saúde. O 

impacto do projeto, para a região do Algarve, será essencial para a captação e fixação de 

recursos humanos altamente diferenciados para a região e para uma melhoria dos cuidados 

de saúde disponibilizados. 

 

O Conselho Executivo do ABC agradece a todos os que connosco colaboraram durante 

este ano de 2018. 
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12.  CONCLUSÕES 
 

clusões 

O ABC durante o ano de 2018 atingiu os objetivos propostos de fomentar e promover 

a investigação e a formação, visando os cuidados de saúde da população, mostrando uma 

grande criatividade para suplantar as dificuldades financeiras existentes. 

O ABC em 2018 desencadeou ações que levaram ao desenvolvimento do Projeto ABC 

Loulé Active Life Health & Research que será a curto prazo um projeto estruturante para a 

região do Algarve e para a captação e fixação de recursos humanos altamente diferenciados, 

levando a uma melhoria dos cuidados de saúde disponibilizados. 

 

 

Faro, 31 de maio de 2019 

 

O Presidente do Conselho Executivo do ABC 

 

 
_________________________ 

(Dr. Nuno Silva Marques) 


