
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Anual de Atividades 

2019 
 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2019 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            MaIo 2020 2 

 

  

Índice 

1. Introdução ............................................................................................................................... 5 

2. Organização e Gestão .............................................................................................................. 6 

2.1 Missão ............................................................................................................................................. 6 

2.2 Visão ................................................................................................................................................ 6 

2.3 Objetivos ......................................................................................................................................... 6 

2.4 Órgãos ............................................................................................................................................. 7 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

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

ABC – Algarve Biomedical Center, foi criado pela Portaria no 75/2016 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).  

Na origem deste consórcio estão os avanços técnicos e científicos que há muito desafiam as 

universidades e instituições de cuidados de saúde, a uma adaptação 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 das melhores práticas, excelência clínica e impacto 

societal. 

Desta associação resultou uma sinergia que tem sido reconhecida a nível nacional e inter-

nacional, quer nas classificações em avaliações independentes de ensino, e nos prémios de 

investigação recebidos.  

O ABC neste seu quarto ano de existência manteve o foco da sua ação no desenvolvimento de 

atividades que permitissem prosseguir os objetivos que estiveram na sua origem. Para isto teve 

uma série de acções como 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 e que presente relatório transmite. 
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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 nas ciências da vida, assente nos pilares da eficiência, qualidade, 

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 Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., 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; 
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h. Promoção de uma cultura comum focada na modernização e na elevada qualidade da 

investigação académica e clínica num contexto de colaboração nacional, internacional e 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 ao máximo do potencial disponível, tanto ao nível dos recursos 

humanos como materiais, 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  

 

Órgãos sociais do ABC  triénio 2016/2019: 

 

▪ O Conselho Executivo, constituído por: 

o Presidente: Dr. Nuno Marques 

o Vice-presidente: Prof. Pedro Castelo Branco 

o Vogal: Dr. Daniel Cartucho 

o Vogal: Profª. Isabel Palmeirim 

o Vogal: Drª Helena Leitão 

o Vogal:  Prof. José Bragança 

 

▪ O Conselho Consultivo, constituído por: 

o Presidente: Dr. Carlos Martins 

o Vogal: Profª Carmo Fonseca 

o Vogal: Prof. Henrique Luz Rodrigues 

o Vogal: Dr. Rui Lourenço 

o Vogal: Prof. Adriano Pimpão 

o Vogal: Prof. Adelino Canário 

o Vogal: Dr. Paulo Morgado 

o Vogal: Engª Catarina Cruz 
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2.5  AD-ABC - ASSOCIAC ̧ÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO ACADÉMICO DE 

INVESTIGAC ̧ÃO E FORMAC ̧ÃO BIOMÉDICA DO ALGARVE  

 

Durante 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 Algarve. 

A Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigac ̧ão e Formação 

Biomédica do Algarve, AD-ABC, na qualidade de associação privada legalmente constituída, é a 

entidade que serve de suporte administrativo, económico e financeiro para a concretização do 

Plano de Ação do ABC e como o órgão executor das decisões estratégicas definidas pelo 

Conselho Executivo do ABC assim procedeu durante o ano de 2019. 

 

2.6  APOIO JURÍDICO 

 

A AD-ABC manteve durante 2019 a contratualização com uma empresa de advogados, em 

regime de consultoria, para a elaboração dos pareceres necessários.  

Este apoio jurídico é 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 CIÊNTIFICA 
 

3.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS  

 

Durante o ano de 2019 foram publicados uma série de artigos cientif́icos por investigadores 

que integram o consórcio ABC, cujo total ainda não está finalizado. Mercê de alguns 

contratentos com os elementos do CHUA responsáveis por este apuramento, bem como a 

necessária autorização do seu CA para os tornar públicos, ainda em curso, são apresentados 

resultados parcelares. 

No quadro abaixo apresentado verificamos esta atividade mantida, mas sem a necessária 

conclusão para aferirmos a globalidade 

 

 

 

No Anexo1 a este relatório de atividade, encontra-se a listagem de artigos publicados por 
parte do CBMR. 
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3.2 COMUNICAÇÕES ORAIS, POSTERS E APOIO A PUBLICAÇÃO 

 

Continua a ser prioridade do ABC o incremento desta actividade como decorre da sua natureza. 

Na continuidade da comunicação a sua publicação merece igualmente a nossa melhor atenção 

e se possível em publicações que associam prestígio a qualidade onde, por vezes, existem 

custos significativos para os autores. Nesta continuidade foi estabelecido, no ano anterior, 

Protocolo com a Camara Municipal de Loulé, com a aprovação em Conselho Executivo dos 

critérios e os procedimentos para apoio do ABC à publicação de artigos científicos, aprovação 

que foi posteriormente divulgada. Em 2019 este apoio expressou-se na publicação, em revistas 

assinaladas no quadro, dos trabalhos que tiveram como autor responsável os investigadores 

assinalados.  

 

 

 

 

 

 

3.3 REVISTAS CLÍNICAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

O ABC apoiou a criação de 2 novas revistas médicas por parte de clínicos do CHUA desde o ano 

de 2017, nomeadamente o Algarve Médico e o LifeSaving.  

O Algarve Médico durante o ano 2019 cumpre dois anos de publicação em contínuo, condição 

necessária para solicitar a sua indexação a vários níveis. Com o apoio mais activo do ABC foram 

criadas condições para poder assegurar a frequência de quatro edições por ano, necessárias 

para o objectivo da sua indexação. Está agora concluindo as etapas necessárias para ter as 

publicações referentes a 2020.  

A revista LifeSaving é a única revista em Portugal dedicada à área da emergência médica e 
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contando já com reconhecimento a nível nacional e com o apoio do ABC encerrou 2019 com 

14 números publicados. 

Durante o ano deste relatório iniciou-se a publicação de uma Newslwtter ABC. Pretende-se com 

esta publicação electrónica em PDF distribuída a todos os afiliados do Centro Académico, com 

a natureza, missão, visão e objetivos do ABC - bem como divulgar as actividades que vamos 

desenvolvendo - tornar mais presente o entendimento que todos nós, afiliados numa das 

instituições que deram origem ao consórcio, somos membros do ABC.  

 

 

 

 

3.5 JORNADAS ABC 

 

Relativamente às Jornadas ABC de 2019, verificamos um crescimento mantido. 

A 3ª edição das Jornadas do ABC-Algarve Biomedical Centre poderia ser caraterizada de Jornada 

“5i”. De facto, além do já tradicional cenário de exposição das três atividades que constituem 

a essência da missão do ABC, a Investigação, Inovação e Intervenção, a 3ª Jornada veio 

acrescentar a essa lista, novas Interações com institutos nacionais de referência e marcar a 

Inspiração para o desenvolvimento e estruturação doutros Centros Académicos Nacionais.  

Em relação às edições anteriores, as 3ªs Jornadas do ABC ganharam dimensão em número e 

diversificação de participantes e intervenientes, e foram assim realizadas em dois dias no final 

de Março 2019. Esta 3ª edição também cumpriu o seu objetivo central de reunir investigadores 

das ciências básicas em biomedicina e investigadores clínicos, para juntos dialogarem sobre a 

investigação e as aplicações que são necessárias para chegar com mais rapidez e eficácia a 

terapias inovadoras para benefício dos pacientes.  

No entanto, prontidão e eficiência na aplicação das inovações científicas não deixam de exigir 

que a investigação, sobretudo a investigação translacional e clínica, seja realizada com 

competência, máxima qualidade e respeito da legislação e dos princípios éticos em vigor, 

incluindo a preservação e proteção de dados clínicos. Por isso, o primeiro dia das Jornadas foi 

ritmado por comunicações feitas por oradores peritos em ética e legislação (a Professora Carla 

Barbosa do Centro de Direito Biomédico de Coimbra, e o Professor Hélder Mota Filipe do 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica, CEIC), e peritos na implementação de 

metodologias de investigação de qualidade em ensaios clínicos (Doutora Margarida Vale do 

grupo Keypoint, e Doutor José Vinhas do INFARMED). Estas intervenções destacaram a 

importância do planeamento e dos objetivos a serem atingidos pela investigação em questão, 

insistindo nos cuidados necessários ao recrutamento de pessoas para estudos translacionais 
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e clínicos. Foi ainda partilhada, pelo Doutor José Dinis, a experiente participação do IPO do Porto 

em vários ensaios clínicos internacionais. O primeiro dia das Jornadas concluiu-se com uma 

intervenção inspiradora do Professor Pedro Castelo-Branco (Vice-Presidente do ABC), destinada 

sobretudo aos numerosos investigadores juniores presentes, apresentando a sua maneira 

pessoal de preparar as comunicações em artigos científicos. 

O segundo dia da 3ª Jornadas do ABC privilegiou as comunicações orais ou por poster de 

trabalhos realizados por jovens investigadores das ciências básicas, translacionais e clínicas. 

Nestas foram incluídas pela primeira vez as comunicações orais de dois estudantes do curso 

de Medicina do Algarve, que se destacaram pelos trabalhos de investigação que realizaram no 

âmbito do curso. Assim, as comunicações abordaram tópicos variados desde as funções mais 

básicas das células e os mecanismos moleculares das doenças, a estudos de intervenções 

clínicas em situações de emergência, e patologias tratadas nos hospitais públicos do Algarve. 

Estas comunicações foram a base para um intercâmbio científico e uma discussão entre 

investigadores de horizontes básicos e clínicos. Os autores das melhores comunicações orais 

na investigação clínica, básica e dos estudantes de Medicina receberam um prémio do ABC que 

os ajudará a participar num congresso internacional da sua escolha. 

O ABC como Centro Académico e as suas intervenções já executadas, tal como as ações de 

formação de funcionários de entidades públicas do Algarve, foram elogiadas ao longo da 3ª 

Jornadas pelos intervenientes, assim como por membros da administração regional (José Carlos 

Rolo, Presidente da Câmara de Albufeira) e nacional (Secretário de Estado da Ciencia 

Tecnologia Ensino Superior Eng. João Sobrinho Teixeira) que fizeram questão de vir às Jornadas 

para noticiar a importância crescente do ABC ao nível regional e nacional, e o sucesso já notório 

do ABC como Centro Académico Nacional. Em várias ocasiões nas 3ª Jornadas, a organização 

e funcionamento do ABC foram apontadas como um modelo de sucesso que deveria ser fonte 

de inspiração para outros Centros Académicos. Nesse sentido, o Professor Luís Taborda Barata 

(Presidente do Centro Académico Clínico das Beiras - CACB), na sua apresentação da visão do 

CACB, também expressou a mais valia da parceria cúmplice e estratégica que já existe entre o 

CACB e o ABC. 

Por fim, o ponto alto das 3ª Jornadas do ABC foi a comunicação feita pela Professora Catarina 

Oliveira (Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra), uma pioneira 

incontornável na investigação básica, médica e translacional ao nível nacional. A Professora 

Catarina Oliveira retraçou elementos do percurso da sua carreira, mencionando as dificuldades 

do diálogo entre médicos e investigadores fundamentais que sempre existiram, apontando 

ainda que os Centros Académicos devem ser os catalisadores para estabelecer a linguagem e 

investigação comum, necessárias para uma inovação médica eficaz. A Professora acabou a sua 
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intervenção valorizando a organização e o trabalho já feito pelo ABC, sendo este um dos Centros 

que melhor corresponde à sua visão de Centros Académicos de sucesso.  

Estava dado o tom e foi com esta nota muito positiva e encorajadora que as 3ª Jornadas do ABC 

encerrou: motivando ainda mais os seus membros a manter este espírito ousado, inspirado e 

inovador com um olhar positivo para o futuro. 
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4. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

O ABC durante o ano de 2019 realizou uma série de Cursos de Formação Pós-Graduada que se 

apresentam no quadro seguinte: 

 

 

 

 

Estas acções de Cursos o outras Formações executadas no âmbito do projecto LIFE estão inseridas 

no capítulo correspondente. 

 

 

 

 

Designação da Formação Breve síntese dos conteúdos e objetivos

Duração da 

formação 

(horas/ECTS)

Público alvo 
Nº de 

formandos
Data(s)

Formador                

Coordenador

CURSO "URGÊNCIA"

O curso destina-se a formar os médicos em contexto de urgência, contribuindo para o crescimento da qualidade e 

segurança do serviço prestado ao doente na região. 

Acreditamos que este evento engrandece e dignifica a imagem do serviço médico na região Algarvia, assumindo-se como 

uma referência na formação de todos os médicos que anualmente optam por aqui estabelecer a sua prática clínica.

32H/1 ECTS
Internos do ano 

comum
200 6 a 8 de fevereiro Nuno Mourão

SUPORTE BÁSICO DE VIDA
O SBV aumenta substancialmente a probabilidade de sobrevivência da vítima quando iniciado nos primeiros minutos após 

a paragem cardíaca, e consiste essencialmente em duas ações: compressões torácicas e ventilações.
6H

Funcionários e 

Docentes da UAlg
5 18 de fevereiro Pedro Rouxinol

CURSO AVANÇADO EM 

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

APLICADA

Desenvolvimento de competências em diferentes etapas metodológicas que compõem a concepção e execução de um 

estudo clínico; e definição e operacionalização de todas as etápas de um estudo clínico; Aquisição de conhecimentos em 

investigação clínica em diferentes especialidades médicas; Desenvolvimento de estratégias de leitura e interpretação 

critica de artigos científicos que apresentam resultados de estudos clínicos; Desenvolvimento de competências que 

permitam aos profissionais de diferentes áreas clínicas fazer parte de equipas de estudos clínicos Nacionais e 

Multinacionais, nomeadamente no que concerne ao conhecimento e aplicação das Boas Práticas Clínicas (ICG-GCP).

392H/14 ECTS

Profissionais de 

Saúde, Docentes 

Tutores e Alunos 

19

Início 10 de maio                            

Fim 29 de 

novembro

Ana Macedo

MÓDULOS BÁSICOS EM SAÚDE

Visa promover conhecimentos básicos na área da saúde e da doença, dotando os colaboradores, docentes e não docentes 

da UALG, de competências que permitam otimizar a decisão e o atuação perante situações de doença, aguda ou crónica, e 

promover estilos de vida saudáveis.

2H
Funcionários e 

Docentes da UAlg
14

12 de abril e 1 de 

julho
Ana Macedo

CURSO "INVESTIGAÇÃO CLÍNICA 

APLICADA" 

Este Programa de Formação visa contribuir para aumentar o grau de conhecimento e competências de profissionais de 

saúde na área da investigação clínica, possibilitando-lhes o desenvolvimento dos seus próprios projetos de investigação, a 

participação em estudos clínicos Nacionais e Internacionais e a leitura e interpretação crítica de resultados de estudos 

clínicos publicados.

84H/3 ECTS
Profissionais do 

INFARMED 
19

Início 10 de 

outubro                            

Fim dezembro

Ana Macedo

CURSO BÁSICO DE COLPOSCOPIA

Compreender a anatomia e a histologia do colo uterino; aprender o conceito de zona de transformação; reconhecer o 

benefício do rastreio das lesões pré invasivas; aprender o conhecimento básico sobre a biologia e a fisiopatologia do HPV; 

compreender os benefícios e as limitações da imunização contra o HPV; aperfeiçoar a técnica da colposcopia; 

compreender as técnicas de tratamento das lesões pré malignas do trato genital inferior 

30H/1 ECTS
Profissionais de Saúde 

e Alunos 
31 25 e 26 de outubro Amália Pacheco

IDENTIDADE DE GÉNERO

O curso designado Identidade de Género visa promover conhecimentos básicos na área do género e identidade de género, 

dotando os colaboradores, docentes e não docentes da UALG, de competências que permitam otimizar a decisão e 

atuação perante situações de risco mas visa sobretudo promover um ambiente universitário inclusivo, que apoia e 

conhece a diversidade neste domínio.

2H
Funcionários e 

Docentes da UAlg
12 8 de novembro Ana Macedo

4º CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE 

"ANAFILAXIA"
Diagnóstico, Tratamento, Orientação e Prevenção (discussão de casos e simulação médica)              12H Profissionais de Saúde 15 6 e 7 de dezembro Pedro Silva
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5. L I F E 
 

1 – Estruturação, organização e planeamento do projeto LIFE-ABC  

O projeto LIFE já a cargo do ABC é assumido pelo médico e docente Nuno Mourão Carvalho em 

junho de 2019. Posteriormente com a colaboração temporária da investigadora Ana Matias. 

Que viria a ser substituída a partir do início de 2020 pela colaboração permanente da 

enfermeira, com experiência em cuidados intensivos e cardiologia, Vera Cartaxo.  

Após constatação da inexistência de qualquer estrutura e planeamento do projeto, este foi 

planeado, discutido, desenhado e laçados os alicerces.  

 

2 – Plano de crescimento a 3 anos: Áreas de formac ̧ão e investigação, para leigos, pré e pós-

graduada na Emergência Médica  

Colocada a solicitação de desenhar um plano de DAE para o Município de Loulé impulsionou o 

projeto da praticamente inexistência para uma produtividade extraordinária em tempo recorde. 

Relativamente a este plano estudou-se a geografia, a distribuição, os fluxos populacionais e 

turísticos, os procedimentos orçamentais e implementou-se em articulação com todas as 

entidades da área da emerge ̂ncia um programa de 160 DAEs, e 3000 operacionais distribuídos 

pelo concelho. Dividido em 3 fases, a 3 anos, das quais se viria a concluir já a primeira.  

Lançaram-se as bases para, em 2020, a criação da formação em Suporte Avançado de Vida 

acreditada pela entidade nacional – INEM, sob as normas Europeias, ERC.  

Realizou-se a primeira edic ̧ão e lançaram-se as bases para, em 2020, ser sustentado o Curso 

de Urgência do Algarve, em colaboração com a direc ̧ão do internato médico do CHUA, que viria 

a formar mais de 380 profissionais de todo o país.  

Lançaram-se as bases para toda a formação pós-graduada que se viria a organizar e planear 

em 2020.  

Lançaram-se as bases para a primeira investigação nacional do comportamento de uma região 

inteira ao longo de um ano sobre Paragem cardiorrespiratória extra-hospitalar que se viria a 

desenvolver em 2020.  

2.1 – Angariação, Seleção, Formação e Acompanhamento de colaboradores  

Ac ̧ões realizadas:  

• Captação de novo formadores;  

• Seleção de formadores;  
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• Formação de Formadores;  

• Colaboração com novos membros;  

• Reestruturação da equipa;  

 

3 – Plano formativo 2019  

 

*Dados Agosto-Dezembro (Reestruturação processo formativo)  

Quadro 1. Resumo ações formativas SBV-DAE  

 

3.1– Reestruturação Processos Formativos  

Em Agosto de 2019 iniciou-se uma reestruturação do LIFE a vários níveis, sendo que um deles 

diz respeito a melhorias a nível da gestão dos processos formativos, bem como dos 

procedimentos adotados com vista atingir metas de eficácia e eficiência com o propósito futuro 

de definir indicadores de qualidade e apresentar melhorias significativas ao nível do 

desempenho das tarefas propostas.  

3.1.1 - Formadores  

Após análise com os formadores e mediante a nossa própria avaliação de procedimentos 

fizemos alterações que achamos que ajuda a uma melhor agilização dos formadores e 

formações.  

O procedimento foi otimizado, com definição de datas standard para envio das disponibilidades, 

bem como foi alterado o processo de comunicação das mesmas.  

A formatação das equipas também sofreu uma atualização pois a equipa de formadores 

cresceu juntamente com a quantidade de formações.  

Profissionais por ação de formação:  

• Enfermeiro/TAE  

• TAE/TAE (caso não haja um enfermeiro disponível para assegurar a formação).  
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Após a confirmação da ação de formação, foram definidos novos procedimentos para a entrega 

e recolha do material necessário a ̀ realização da sessão:  

• Check-list semanal;  

Foram implementados procedimentos de qualidade para manter a boa qualidade dos matérias 

e equipamentos entre utilizaço ̃es. Mantendo a durabilidade e boa imagem.  

De um universo de cerca de 25 formadores, cerca de 20, colaboram ativamente com o LIFE, 

sendo que alguns deles são convidados a ministrar formação pelo LIFE em ocasiões mais 

específicas tendo em conta a sua disponibilidade e experiência profissional.  

 

 
Com o intuito de diversificar a bolsa de formadores do LIFE, ocorreu a necessidade de agendar 

um curso de formação de formadores para dar resposta às exigências dos projetos a decorrer 

durante 2019/2020:  

• Data prevista: 3 de Janeiro de 2020;  

• Ac ̧ão: Formação para formadores de SBV-DAE – INEM;  

• Formados: Máximo 8;  

 

• Seleção dos formandos: Baseada na disponibilidade que poderiam trazer ao LIFE mas 

também uma forma de estreitar laços com algumas das instituições já pré-

estabelecidas no concelho de Loulé.  

A definir a data:  

• Duas ações de Formação de Formadores para alunos de Medicina - para que possam 

participar ativamente nas nossas iniciativas:  

➢ Cada candidatura será analisada pelos membros do LIFE e posteriormente 

selecionados consoante as suas disponibilidades.  
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De referir que todos os novos elementos da equipa de formação, estão abrangidos por um 

contrato de exclusividade que os impossibilita de realizarem qualquer formac ̧ão de SBV-DAE 

fora do LIFE durante um ano e que os obriga a realizarem quatro formações por mês.  

3.1.2 – Formações  

Atualização de procedimentos: 

• Contato com as entidades;  

• Documentos e procedimentos de recolha de dados;  

• Guidelines do INEM ;  

• Recolha de documentação especifica para Programas Locais de DAE;  

• Correcção de timings para os parâmetros pré-estabelecidos;  

• Construção de “base de dados de feedback” dos formandos;  

 

4 – Cursos de formac ̧ão – ENTIDADE ACREDITADA INEM  

 

• Curso de Suporte Básico de Vida com DAE (SBV-DAE)  

• Suporte Imediato de Vida (SIV) (a Certificar em 2020)  

• Suporte Avançado de Vida (SAV) (a Certificar em 2020)  

Suporte Avançado de Vida (SAV) e Suporte Imediato de Vida (SIV) foram as duas novas 

apostas no primeiro trimestre de 2020. Para se possibilitar esta situação já foram 

contactados diversos elementos formadores e que fazem parte do corpo médico do Hospital 

Universitário do Algarve e estamos a aguardar envio de documentação para os anexarmos à 

base de dados do INEM e posteriormente a cada uma destas valências.  

Acreditação do LIFE:  

• Bolsa de formadores – Mínimo 6;  

• Submissão de documentac ̧ão de Formadores em plataforma INEM;  

 

5 – Boas Práticas  
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Reunião Formadores LIFE:  

• Transmitir e envolver do espírito de missão e excelência do ABC;  

• Uniformizar os procedimentos formativos;  

• Clarificação de rigor e objetividade na formação e relação com formandos e entidades;  

• Deteção/correção de erros/lacunas nos processos;  

• Lista de melhorias a implementar;  

• Sugestões;  

Projetos LIFE:  

• Lista de não conformidades atualizada a cada 4 meses;  

• Arquivo de conteúdos de formação em fase de reorganização;  

6 – Programas de Desfibrilhação Automática Externa (DAE)  

 

Quadro 3. Programas de DAE do ABC  
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6.1 – Departamento de Ciência Biomédicas  

O programa de DAE do LIFE, inclui o DAE do departamento DCBM.  

Ações realizadas:  

▪ Compra de um par de elétrodos extra;  

▪ Substituição da bateria do DAE;  

▪ Resoluc ̧ão de problema elétrico da caixa do DAE – alarme não 

funcionava;  

▪ Encomenda “kit” de materiais/consumíveis para o DAE;  

▪ Verificação para colocar o DAE operacional;  
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▪ Atualização da lista de alunos com curso de SBV-DAE;  

▪ Confirmac ̧ão da validade do curso dos funcionários do departamento;  

▪ Elaboração de lista final de operacionais de DAE; 

▪ Operacionais de DAE informados e esclarecidos dos procedimentos a 

adotar;  

▪ Agendamento de simulac ̧ão junto dos funcionários do departamento, 

para consolidar conhecimentos e tirar dúvidas; 

▪ Deteção de erros/falhas no programa de DAE do LIFE; 

▪ Correção de documentos;  

▪ Atualizar de informações relevantes;  

6.2 – Hotel Alísios Albufeira  

Programa de DAE em funcionamento, com 1 DAE.  

Ac ̧ões realizadas:  

a) Visita presencial ao Hotel Alísios em Albufeira a 20/11/2019; 

b) Diagnóstico das necessidades do programa  

Do diagnóstico de necessidades encontrado, já foi providenciada a compra de uma caixa com 

alarme para o DAE localizado no restaurante (DAE licenciado no programa).  

c) Aquisição de 1 par de elétrodos extra;  

No início do ano de 2020, após a chegada do material em falta o DAE fica operacional com 

todos os consumíveis.  

Para o DAE que não consta do programa de DAE:  

• Avaliação da possibilidade de poder ser inserido, como um segundo DAE no 

mesmo programa;  

• Agendamento de uma reunião com o representante da marca do DAE:  

➢ Apresentação da marca ZOLL aos membros do ABC; 

➢ Demonstração do DAE; 

➢ Conhecer as potencialidades desta marca.  

Contacto com empresa revendedora da marca ZOLL – Ações a realizar:  

➢ Atualização de software;  
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➢ Aquisição de uma “pen de infravermelhos” - Tratamento dados   casos 

do DAE  

➢ Instalação do software de análise;  

Quanto aos operacionais de DAE, mantem o número mínimo de ODAE para 1 DAE e ainda não 

informaram sobre a decisão da direção do hotel sobre o número de funcionários para fazer 

formação de forma a aumentar o número de ODAE.  

Mantem-se a necessidade de fazer uma simulação com os atuais operadores de DAE quando 

o DAE tiver operacional, para verificar conhecimentos e dúvidas existentes.  

6.3 – Estádio Municipal de Lagos  

Programa de desfibrilhação automática externa do ABC – Estádio Municipal de Lagos, 

encontra-se na fase final de execução para ser subtido ao INEM no dia 03 de Janeiro de 

2020.  

• Médico responsável do programa: Dr. Mourão – Diretor LIFE.  

Ac ̧ões realizadas:  

a)  Reuniões com o responsável do Clube de Futebol Esperança de Lagos;  

b)  Otimização do tempo decorrido entre:  

➢ Aquisição do DAE; 

➢ Realização da formação;  

➢ Submissão do plano;  

c)  Realizada uma visita presencial às instalações do Estádio Municipal de Lagos 

d)  Emissão de cartões de ODAE;  

e)  Instalação do DAE/manutenção;  

6.4 - Município de Loulé  

Após aprovac ̧ão do documento oficial da criação de uma rede concelhia de 

Desfibrilhação Automática Externa do Município de Loulé, onde foi elaborado um 

estudo geográfico do território em questão, a pertinência da instalação de um 

programa de DAE local, bem como a viabilidade das entidades em receber um DAE, o 

plano de DAE do Concelho de Loulé, encontra-se em execuc ̧ão.  
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Ações a realizar:  

a)  Fornecimento das plantas dos locais que vão receber os primeiros 60 DAE;  

b)  Visitas aos locais, com articulação prévia com a Protec ̧ão Civil para a escolha 

da localização exata para cada DAE;  

c)  Horário de funcionamento e a lotac ̧ão mensal e total de cada entidade;  

d)  Executar as listas de operacionais de cada local;  

e)  Definic ̧ão de número mínimo de ODAE;  

f)  Atribuição do DAE;  

g)  Fotografar e catalogar os 60 DAE ́s;  

h)  Avaliar a funcionalidade das caixas e da bolsa com os consumíveis.  

i)  Listas de operacionais de DAE (ODAE);  

j)  Lista de ODAE que vão poder operar qualquer DAE do Concelho: GNR, Proteção 

Civil, Bombeiros, entre outros;  

Todos os contactos com as entidades realizados no a ̂mbito deste projeto têm dois  

grandes objetivos:  

1. Dar a conhecer o projeto;  

2. Agendar sessões de formac ̧ão;  

Diversificação da forma de ação:  

• Disponibilidades das entidades;  

• Contatos prévios com responsáveis dos locais;  

• Sessões de apresentac ̧ão/esclarecimento do projeto;  

• Levantamento de instituic ̧ões de caracter social e com impacto na sociedade;  

• Agendamento de sessões de formac ̧ão;  

Feedback das entidades:  

• Colaboração das instituic ̧ões;  

• Aceitação do projeto;  

• Inicio do processo formativo;  
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6. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

 

Durente o ano de 2019 o ABC manteve e ampliou 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. 

No ano de 2019 o ABC colaborou na organização das seguintes reuniões: 

 

I Jornadas Cirurgia Colorectal Algarve 
 
“SINAL 2019”  
 
Primeira Reunião Ibérica do Doente Neurocrítico - Algarve – I RIDEN ALGARVE.  
 
3as. Jornadas Científicas do Algarve Biomedical Center  
 
V Jornadas de Enfermagem da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) de Portimão  
 
5º CONGRESSO NACIONAL DA URGÊNCIA  
 
Formação Médica -Projeto MAPA colaboração com ARS  
 
International Workshop Bone, Muscle and Joints in Elderly- The role of primary care  
 
CBMR Scientific Meeting – 30 July 2019  
 
2ª Reunião da Rede Portuguesa Ambientes Saudáveis, Inteligentes e Amigáveis  
 
Projecto CENIE - Feira de Inovação e Envelhecimento Ativo  
 
Curso Basilar de Laparoscopia Curso Cirurgia Colorectal  
 
Curso de Formação Pacing Hisiano Curso de Terapêutica Hipocoagulante Oral  
 
Curso de Urgência Algarve 2019  
 
Curso Tratamento da Dislipidemia Optimizado em Doentes de alto risco  
 

The importance of Iron in Heart Failure 
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A titulo de exemplo fazemos dois destaques esta nossa acção. Merece-nos um primeiro 

destaque pelo que tem de estratégico e, em simultâneo, por traduzir um importante 

reconhecimento da qualidade e dimensão das acções que o ABC vem conduzindo, o nosso 

apoio ao CANCER CORE EUROPE - The Summer School in Translational Cancer Research.  

Trata-se de uma reunião das instituições europeias mais prestigiadas que desenvolvem 

actividade no domínio da investigação sobre a área oncológica*. O apoio do ABC traduzido na 

seleção de dois participantes de Portugal, um dos quais do Algarve, com os encargos destas 

presenças por conta da nossa instituição, para este fórum restrito assenta no reconhecimento 

da qualidade do trabalho científico que este nosso Centro Académio vem trilhando. 

Assim, pela primeira vez, “The Summer School in Translational Cancer Research” contou com 

a presença de dois investigadores portugueses. Uma parceria com o ABC – Algarve Biomedical 

Center, que atribuiu bolsas de participação às investigadores Bibiana Ferreira, do ABC, e Ana 

Lameirinhas, do Instituto Português de Oncologia do Porto. Durante uma semana, foi discutido 

o que de melhor está a ser feito na Europa ao nível da investigaça ̃o nesta patologia.  

* Cambridge Cancer Centre 
German Cancer Rese- arch Center (DKFZ) 
Heidelberg University Hospital 
Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris 
National Tumor Institute of Mila 
 Karolinska Institute 
Netherlands Cancer Institute 
Vall d’Hebron Institute of Oncology  

 

 

O Segundo destaque reporta-se ao encontro internacional de investigadores na área da TERAPIA 

CELULAR E GENÉTICA, ONCOLOGIA E NEUROCIÊNCIAS, que decorreu em Loulé a 30 de Julho. 

Tratou-se de uma sessão de discussão e planeamento direcionada para áreas em que este 

centro de investigação algarvio tem desenvolvido um importante trabalho, sendo o único 

existente na região Sul do país e que tem também como missão apoiar jovens investigadores, 

estudantes de Medicina e Biomedicina numa prática de investigação de elevada qualidade. Foi 

relembrado que o AB tem, neste momento, 33 projetos ativos, sendo 5 deles de cariz 

internacional , num investimento de mais de 3,5 milhões de euros. Já foi distinguido por 10 

vezes, recebendo, entre outros, o Prémio “Young Scientist Lecturship Award 2017”, atribuído 

pela Sociedade Europeia de Neuroquímica. Tem atualmente três patentes concedidas. 
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7. PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

6.1 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), nesse âmbito foi estabelecido em 03/04/2017, um contrato de prestação de 

serviços com essa entidade, através da MedUAlg. 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 UFALBA é responsável pela recolha sistemática da informação relativa a suspeitas de reações adversas a 

medicamentos (RAM) nos distritos de Faro e Beja (cerca de 593296 habitantes), bem como do processamento 

e análise científica dessa informação, nos termos resultantes das normas e diretrizes nacionais e 

comunitárias, designadamente pela sua comunicação aos outros Estados Membros e à Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA). 

O ano de 2019 ficou marcado pelo desmembramento da antiga Unidade de Farmacovigilância do Algarve e 

Alentejo (UFAA) em 2 duas novas Unidades: a Unidade de Farmacovigilância do Centro e Norte Alentejano 

(UFCNA) e a Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo (UFALBA). Esta desagregação produziu 

efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2019, afetando necessariamente a análise dos dados estatísticos e 

indicadores relativos à atividade da UFALBA. Esta reorganização do Sistema Nacional de Farmacovigilância 

obrigou também a uma profunda reestruturação da UFALBA a nível administrativo e a nível de imagem, de 

modo a adequar todos os documentos, conteúdos, contatos e outros aspetos da Unidade à nova realidade 

geográfica. 

A nível de comunicação com os Profissionais de Saúde e público geral, a UFALBA fez em 2019 uma forte 

aposta na projeção da sua imagem e das suas atividades nas redes sociais, criando contas em vários canais 

de comunicação (Facebook®, LinkedIn®, Twitter® e Youtube®) e efetuando também diversos contatos diretos 

(presencialmente, telefonicamente e por via e-mail) com várias instituições de saúde da região, no intuito de 

estabelecer e reforçar elos de proximidade com as mesmas. 

Relativamente a indicadores e resultados da atividade da UFALBA, forçosamente assistimos à descida de 

alguns destes indicadores em termos absolutos, resultantes da cisão da antiga UFAA. No entanto, ao 

efetuarmos uma análise em termos relativos, verificamos que os indicadores e resultados da UFALBA 

continuam em campo positivo e em trajetória de crescimento, como demonstrado infra: 
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Outros dados relativos à atividade da UFALBA, em 2019: 
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6.2 ACORDO ESPECIÍFICO – ABC ACTIVE LIFE DE DISFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA 

EXTERNA NOS MUNICIPIOS DE SILVES E LOULÉ 

Protocolos que com os os títulos explicitam operacionalizam com o ABC a utilização pelos 

municípios assinalados DAEs e, consubstanciados nas actividades do LIFE, estão sucintamente 

descritos nesse capitulo do relatório. 

 

6.3 PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE LOULÉ E SERVIÇOS PARTILHADOS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROJECTO DE LITERACIA E INCLUSÃO 

Com o objectivo de combater a iliteracia em saúde o Algarve Biomedical Center apresentou 

projeto pioneiro para ensinar a utilizar serviços de saúde online em Parcerias com a Câmara 

Municipal de Loulé e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, melhorando o acesso à 

informação, em especial de populações mais vulneráveis, quer pela idade, quer pelo isolamento 

geográfico. 

Este é um projeto pioneiro em Portugal que visa formar e apoiar os cidadãos, sobretudo os mais 

idosos, para saberem utilizar os serviços de saúde online, como marcação de consultas, 

pedidos de receitas eletrónicas ou pedidos de documentos. É uma aposta na literacia em saúde, 

que pretende evitar deslocações desnecessárias às instituições, que se libertam, assim, para 

casos que necessitam de atendimento presencial.  

O projeto começou em Loulé e tem como intenção estender-se a todo o Algarve em 2020, 

prevendo-se que, no último trimestre de ano, possa estar a ser implementado no resto do país. 

A partir de Setembro o ABC começou a formar pessoas no concelho de Loulé, em juntas de 

freguesia, IPSS, lares, instituições de saúde, escolas, onde se ensina quem tem possibilidade 

de utilizar diretamente as novas tecnologias, mas não o sabe fazer. Essas pessoas irão ainda 

formar, nestes locais, pessoas que estarão sempre disponíveis para prestar estes serviços a 

quem não tem qualquer contacto com tecnologia. 

 

6.4 MEMORANDO DE ENTENDIMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

DOUTOR RICARDO JORGE (INSA); INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E 

TRANSPLANTAÇÃO; INSTITUTO NACIONAL DE IMERGENCIA MÉDICA 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e o ABC celebraram um memorando de 

entendimento com o objetivo de estabelecer as bases do modelo de funcionamento e 

organização do Centro de Investigação de Entomologia Médica do Algarve (CIEMA). Este centro 

será responsável por desenvolver atividades na área das doenças infeciosas transmitidas por 

vetores. A realização de ensaios de resistência aos inseticidas e acaricidas e o estudo de 
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medidas de controlo testadas a nível, bem como a identificação entomológica do resultado de 

colheitas sistemáticas efetuadas nas regiões do Algarve e do Alentejo, no âmbito do programa 

REVIVE (Rede Nacional de Vigilância de Vetores), coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, são 

algumas das atividades a desenvolver ao abrigo deste acordo, entre outras. 

Da mesma maneira foram também assinados  um Digital Memorando de Entendimento com o 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e um Memorando de Entendimento 

com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), contendo matérias com 

especificidades que dizem respeito aos parceiros assinalados. 

 

6.5 CONTRATO COM GABINETE DE IMAGEM 

Verificando-se o nível e simultâniedade das múltiplas iniciativas que o ABC tem em curso, 

decidiu o seu Conselho Executivo fazer contrato com gabinete de imagem, tendo por interlocutor 

Joana Réfega. Nesta sequencia a presença na imprensa nacional e regional das actividades do ABC 

ganhou outra notariedade.  

A titulo de exemplo refira-se a noticia assinalada na imagem. 
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6.6 ACORDO PARCELAR ESPECÍFICO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O ABC 

E A ARS PARA FORMAÇÃO MÉDICA NA ÁREA DA CARDIOLOGIA  

Partindo da constatação da alta prevalência da hipertensão arterial na população adulta 

portuguesa (> 40%) e das consequências nomeadamente a nível AVC e doença coranária, bem 

como que é desejável potenciar respostas em áreas específicas com a cardiologia junto dos 

profissionais de saúde com formação específica visando a qualidade com o doente hipertenso, 

acordatam a ARS Algarve e o ABC, no âmbito das suas naturezas e missões, este acordo com 

objetivo: 

 - Formação na área da cardiologia, no âmbito da Monotorização Ambulatória da Pressão 

Arterial, a ser realizadas em Centros Saúde da ARS Algarve: 

 - Destinada a médicos e enfermeiros, capacitando estes profissionais neste contexto da 

prestação dos cuidados daúde à população. 

 

A formação constituída por sessões teórico práticas iniciara,-se em Outubro de 2019- 

 

 

 

6.7 PARCERIA CCDR ALGARVE E ALGARVE BIOMEDICAL CENTER 

Esta parceria decorreu em Tavira, em Setembro, promovendo uma reflexão sobre contributos 

da Dieta Mediterrânica para o Desenvolvimento Regional, destinou-se a convidados, 

representantes dos diferentes domínios de especialização inteligente do Algarve - Turismo; Mar; 

Saúde; Energias Renováveis; Agroalimentar; TIC e Indústrias Culturais e Criativas. 

Respondendo à questão “que contributos para o desenvolvimento sustentável do Algarve?”, 

num ambiente informal, à volta da mesa, discutiram-se, as oportunidades que a Dieta 

Mediterrânica congrega, enquanto desafio societal transversal, mote para o desenvolvimento 

regional, que se deseja competitivo e sustentável.  
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8. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DE CENTROS ACADÉMICOS 

CLINÍCOS  

 

O  ABC vem desenvolvendo uma participação activa assinalada nos relatórios 

prévios. Durante o anos de 2019 merece destaque a nossa integração, através do 

Presidente deste Centro Académico Clínico, na comissão que fará a proposta para os 

elementos de aferição de desempenho dos Centros Académicos Clínicos. 

 

Participação no  

 

9. ESTATUTO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CENTRO HOSPITALAR DO 

ALGARVE  

 

Tal como assinalamos em relatório prévio, o ABC iniciou em 2017 o desenvolvimento, em 

articulação com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, com a Reitoria 

da Universidade do Algarve e com a Administração Regional de Saúde do Algarve, junto do 

Ministério da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, das ações necessárias para 

que o Centro Hospitalar do Algarve obtivesse o estatuto de Hospital Universitário, passando a 

designar-se Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com uma aposta na investigação e 

formação, visando a melhoria contínua dos cuidados de saúde à população Algarvia. 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve foi dessa forma criado, sendo de imediato 

desencadeadas as ações necessárias para que seja considerado projeto piloto de Hospital 

Universitário, de acordo com legislação e os critérios que serão definidos pelos Ministérios da 

Saúde e Tecnologia e Ensino Superior e com o Conselho Nacional de Centros Académicos 

Clínicos. 

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

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. O ABC 

manteve ao longo de 2019 contactos com o CA do CHUA para que este Projecto piloto tome 

forma. 
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10. PROJECTO ACTIVE LIFE 

 

Projecto que se vai estruturando viu ao longo de 2019 uma série de iniciativas necessárias ás 

etapas prévias ao inicio das obras. Nomeadamente em Agosto a Camara Municipal de Loulé 

lançou o Procedimento de Consulta prévia para a contratação dos serviços de elaboração do 

Projecto de Arquitectura para a construção do Edifício ABC Health Research Center (Loulé),  

Edifício Mariano Gago.  

 

 

 

 

 

Nessa sequência são aprimorados os planos e ganha visibilidade as propostas daqueles que 

serão os edifícios a erguer. Dois edifícios para a inovação e investigação na área das ciências 

biomédicas e do envelhecimento ativo,o ABC Loulé Health Research Center, na sede do concelho, 

com 3500 metros quadrados, e o ABC Active Life, em Vilamoura, com 4000 metros quadrados. 

Passamos pela fase de contratualização de projetos, levantamento de terrenos e elaboração do 

desenho arquitetónico para realizar este investimento de 18 milhões de euros.  

Em Vilamoura, passará a funcionar o Centro Active Life do ABC, uma valência que se focará na 

promoção da vida ativa, muito voltado para a terceira idade. 
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Edifício do ABC Active Life que será construído em  Vilamoura 

 

Comissão Europeia distingue Algarve como Centro de Referência para Envelhecimento 

Saudável. 

 

De assinalar que o Algarve foi distinguido, pela Comissão Europeia, como um Centro de 

Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Reconhecimento resulta do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido por várias entidades, onde o ABC vem dando a sua colaboração. 

A candidatura da região do Algarve ao Reference Site of the European Innovation Partnership 

on active and Healthy Ageing, coordenada pela Professora Doutora Sandra Pais e desenvolvida 

no âmbito do Projeto CENIE, que ao distinguir o Algarve como Centro Referencia para 

Envelhecimento Saudavel dá ainda maior relevância a este projecto Active Life. 
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11. COMENTÁRIOS FINAIS 
 

 

O ABC desenvolve 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.  

No ano de 2019 o ABC utilizou, na sua atividade, as infraestruturas do DCBM da UALG como 

sua sede, tendo da parte do CHUA e UALG apoio através da atribuição de um funcionário 

administrativo e robusteceu a sua equipa com um secretário do Presidente do ABC. Este 

alargamento do staff bem como a restante atividade foi suportada com os apoios que o próprio 

ABC obteve. Da mesma maneira assinale-se este crescimento sustentado da operacionalidade 

deste Centro Académico Clínico com a posse de viatura própria, usada para as múltiplas 

atividades expressas neste relatório de atividade e que vem gerando assinalável poupança nas 

nossas movimentações. 

Como fica bem expresso neste documento verificamos um aumento mantido dos níveis do 

nosso desempenho nomeadamente na produção científica e da oferta formativa que foi 

prosseguida em 2019. 

O ABC destaca o trabalho desenvolvido e o avanço significativo no ABC Loulé Active Life Health 

& Research, projecto fundamental e estruturante para o Algarve e com impacto nacional. 

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

de 2019 e sem os quais estes bons resultados aqui plasmados não teriam sido possíveis de 

alcançar.  
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12.  CONCLUSÕES 
 

clusões 

No ano de 2019 o ABC 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 2019 consolidou o desenvolvimento do Projeto ABC Loulé Active Life Health & 

Research. Com a construção de raiz de dois edifícios que lhe darão corpo, será a curto prazo 

um projeto estruturante para a região do Algarve, com a captação e fixação de recursos 

humanos altamente diferenciados, levando a uma melhoria regional dos cuidados de saúde.  

 

Faro, 31 de maio de 2019 

 

O Presidente do Conselho Executivo do ABC 

 
 

_________________________ 
(Dr. Nuno Silva Marques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


