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ABC - Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve 

AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

AIHSA – Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve 

AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve 

ARSA – Administração Regional de Saúde do Algarve 

CAML – Centro Académico de Medicina de Lisboa 

CBMR – Center for Biomedical Research 

CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 

DAE – Desfibrilhadores Automáticos Externos 

DCBM – Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina 

EMA – Agência Europeia do Medicamento 

ESSUA – Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve 

HPA – Hospital Particular do Algarve 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 
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MEDUALG – Associação para o Desenvolvimento da Medicina e das Ciências Biomédicas na 

Universidade do Algarve 

MIM – Mestrado Integrado em Medicina 

NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve 

RTA – Região de Turismo do Algarve 

SIEM – Sistema Integrado em Emergência Médica 

UALG – Universidade do Algarve 

UFAA – Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Alentejo  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 
 

O consórcio criado 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) - o ABC , Centro Académico de 

Investigação e Formação Biomédica do Algarve, teve durante o ano de 2020 uma atividade 

maioritariamente determinada pelas atividades decorrentes da resposta necessária à pandemia 

Covid-19. Vivemos tempos sem precedentes nas nossas vidas. Tempos de Pandemia. E o ABC 

ajustou a sua atividade à necessária resposta já que é seu foco a melhoria dos cuidados de saúde à 

população. 

Situações extremas como catástrofes naturais ou situações de emergência, por abalarem a rotina 

obrigam a uma rápida adaptação. Em 2020 vivemos este cenário com a pandemia Covid-19 que 

forçou a mudanças estruturantes, com a utilização das tecnologias que dispomos. O ABC 

arregaçando as mangas e com espirito solidário e competência na ação, teve uma série de 

iniciativas que este relatório de atividades transmite. 

Neste nosso quinto ano foi pleno este entendimento de manter o foco da ação do ABC no 

desenvolvimento de atividades que permitissem prosseguir os objetivos que estiveram na sua 

origem. O ABC é um centro de inovação para as estruturas de saúde da região e assumiu uma 

posição de suporte, face à Pandemia. Foi patente a adaptação de múltiplas formas neste fortalecer 

do seu papel de serviço à comunidade, através de um reforço de cooperação interinstitucional e de 

uma garantia de permanente atualização de um saber em construção das melhores práticas, 

excelência clínica e impacto societal. 

A multiplicidade de ações do ABC algumas de âmbito local e regional e outras de âmbito nacional 

e mesmo internacional, com Projetos Inovadores, teve sustentação no estabelecimento de 

Parcerias e Protocolos e o presente relatório espelha e transmite esta mesma atividade, coroada 

nos prémios que o ABC recebeu durante 2020.   

 

 

 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2020 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            Maio 2021 7 

 

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 
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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 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 2020/2022: 

 

▪ 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:  Prof. José Bragança 

 

*Aguarda a nomeação de um elemento a designar pelo CA do CHUA 

 

▪ 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  

 

Para que a acção do ABC possa dispor de maior eficácia, 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 Investigação 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 2020.  

Sendo esta gestão e contabilidade relativa aos projetos estratégicos do ABC efetuada pela sua 

associação de desenvolvimento, AD-ABC, esses elementos serão reportados no relatório de 

atividades e gestão da AD-ABC.  

Verificamos por este autentico teste no terreno que constituiu o ano de 2020, que esta nossa opção 

da AD-ABC tem virtudes que se adequaram bem para tornar possível o suporte necessário para a 

dimensão da resposta que este documento transmite. 
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3. RESPOSTA À PANDEMIA COVOD-19 
 

 
 
O ano de 2020 tem como seu grande elemento caracterizador, o surgimento da pandemia com o 

novo Coronavírus Covid-19. Relembremos alguns factos relativos à instalação da pandemia:  

- Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, foram relatados os primeiros casos 

de coronavirus disease 2019 (COVID-19) causada por um vírus de RNA;  

- A de 24 de janeiro de 2020 são confirmados os primeiros casos na Europa, em França;  

- A 2 de março de 2020, Portugal registou o seu primeiro caso de infeção;  

- A 8 de março foi registado o primeiro caso no Algarve; 

- A 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta doença 

como pandemia. 

O mundo confrontava-se com uma patologia desconhecida e para a qual não dispúnhamos de 

armas terapêuticas adequadas. O confinamento resultava, pois, como a opção possível para o 

controlo da sua disseminação. A repercussão no quotidiano da pandemia foi imensa. A civilização 

e os comportamentos que até aqui conhecíamos, tiveram de ser temporariamente suspensos ou 

reformulados.  

Ninguém estava preparado para o que se instalava e, naturalmente, a atividade do ABC espelha o 

impacto desta circunstância e da resposta que a crise solicitava. 

Recordemos que na génese do ABC está a criação de uma estrutura de forma a podermos, aqui no 

Algarve, potenciar a área da investigação, algo, até então estava sem as condições adequadas para 

este fim. Unindo CHUA e UAlg e atuando de forma a que não  se coloque em causa o que cada uma 

destas instituições faz, e que constitui a sua natureza unido de forma onde aproveitado ao máximo 

o “know-how” e capacidades de cada uma, para que possamos melhorar os cuidados de saúde da 

população. É para isso que servem os Centros Académicos Clínicos e é, seguramente, este o fim do 

ABC. 

Assim, neste ano de 2020, onde logo no seu início a pandemia covid-19 fazia o seu aparecimento, 

com a reação global onde verificamos o medo par do confinamento. O ABC de acordo com a sua 
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natureza, uniu esforços e arregaçou as mangas, percebendo desde logo que tínhamos de sair das 

instituições para ajudar as populações.  

No “know-how” do ABC verificamos um componente de clínicos, investigadores,  professores e 

alunos de Medicina. Nestas iniciativas postas em marcha como resposta à pandemia, grande parte 

da força de trabalho veio do Curso de Medicina do Algarve, já que os nossos alunos possuírem uma 

maturidade própria de uma licenciatura prévia e, desde logo, apareceram disponíveis e querendo 

ir para ações em concreto. Também os nossos investigadores se mostraram totalmente disponíveis 

para se meteram ao trabalho na procura das soluções necessárias para os tempos que emergiam. 

No início também foi necessário aconselhar e pôr as instituições a fazer aquilo para que não 

estavam preparadas. E o que fizemos foi disponibilizar o ABC com o know-how dos seus elementos, 

nomeadamente dos seus médicos, de forma a que eles ajudarem as instituições a estabelecessem 

os planos de contingência. No Algarve, com a nossa colaboração, as primeiras versões dos planos 

de contingência (3.1) da Universidade, de Câmaras Municipais ou do Turismo estavam prontas no 

início de Março. No Algarve nessa fase inicial fizemos múltiplas ações Formação e Sensibilização 

de Instituições e População (3.2). 

Como se viu quer entre nós, quer a nível nacional, naquela altura mais critica do início da pandemia, 

ninguém estava preparado. Em março não existiam coisas básicas como álcool-gel. Faltava tudo, 

tivemos, e temos, que fazer litros de desinfetante alcoólico (3.3) para fornecer a quem precisasse, 

aqui no Algarve ou no Alentejo.  

Eram pedidos zaragatoas e os meios de transporte vírico (3.4) para as colheitas dos testes a realizar. 

Para nós não eram produtos transcendentais, tivemos de comprar o que não estávamos a utilizar 

nos nossos laboratórios, mas não era muito complicado. Era “cozinhar” uma coisa simples e através 

da heterogeneidade e diversidade desta força de trabalho coletada pelo ABC deste curso de 

medicina, que, juntos, rapidamente se permitiu proporcionar acontecer em várias vertentes.  

Passou esta fase e temos o vírus a atingir expressão onde é necessária a sua deteção em grande 

número. Aí falhou tudo outra vez. Não havia kits de diagnóstico, não havia zaragatoas, não havia 

forma de fazer os testes. Isto aparece de uma forma dramática. Eram necessárias ações e soluções 

rápidas. Na altura as zaragatoas (3.5) estavam esgotadas no mercado e também isso foi necessário 

produzir. Nos nossos laboratórios fizeram-se numerosas tentativas. Com uma impressora 3D, com 

impressões manuais, foi desenvolvido um pequeno protótipo. Este foi desenvolvido por uma 

pequena empresa (Mark6 Prototiping), era apenas um casal, que conjuntamente connosco 
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produziu o necessário. Estávamos a produzir nesse momento para os centros de investigação de 

todo o país que faziam testes. 

As múltiplas frentes onde era necessário que o ABC interviesse por falta total de outra possível 

resposta, depressa começaram a aparecer. juntou-se o ABC, o Instituto Superior Técnico e uma 

indústria produtora de cotonetes, a Hidrofer e produziram-se zaragatoas. Mais tarde, era necessário 

métodos para testar mais rápido, estes centros encontraram as soluções, também para levar os 

testes para o terreno. Estas dificuldades foram ultrapassadas com desenvolvimentos constantes, 

quer em tecnologias para encontrar alternativas; quer em estudos para tomar decisões durante a 

pandemia. 

O ABC esteve no apoio (3.6) à Linha SNS 24, desde o início da pandemia. Na altura as chamadas 

caiam incessantemente e para que a linha funcionasse melhor houve esta mobilização. E os nossos 

alunos foram a pedra basilar, importantíssimos no arranque destas ações.  

No início olhávamos uns para os outros, apercebemo-nos que a grande “mão de obra” eram os 

alunos. Verificamos que, com o nosso pedido, eles disseram imediatamente que Portugal precisa 

do Algarve e eles estavam disponíveis. Começaram nas atividades de Call Center, que durante 

quatro meses esteve assente só nos alunos de Medicina aqui da Universidade do Algarve. Depois 

abraçaram outras atividades como o Drive Thru (3.7) e depois ganharam vida. Isto é, começaram 

eles mesmo a propor projetos. Estavam no SNS 24, ponto perfeito para o sentir da falta de isto ou 

aquilo e eram eles mesmo que começaram a propor os projetos que, naturalmente o MIM e o ABC 

deram o suporte necessário. A criação do Drive Thru de Estádio do Algarve foi fulcral. Deu corpo a 

vontades que juntos tornaram operacional uma infraestrutura absolutamente fundamental, na 

multiplicidade das respostas em toda esta ação do ABC em resposta à pandemia.  

Outra ação igualmente vital em todas estas ações foi a criação do Laboratório Teste Covid-19 (3.8). 

Laboratório para realização de Análises Deteção de Infeção por COVID 19, Laboratório autorizado 

e validado pelo INSA. Em março desenvolve a atividade necessária como a realizar extração de RNA 

(passo mais limitante) para implementação durante finais desse mês da realização dos testes RT 

PCR COVID 19. Não seria possível dar operacionalidade às múltiplas tarefas a que nos propusemos, 

com números com que nos confrontávamos se não alargássemos muito a capacidade do teste 

covid-19 na região. 

Rede de laboratórios (3.9). Vinte e quatro instituições do ensino superior público, universidades e 

politécnicos, e os seus laboratórios, com o Instituto Nacional Ricardo Jorge [INSA], disponibilizam-se 
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para, nesta situação de pandemia atuarem rapidamente e encontrarem soluções. Colaboração que 

começou logo no início. Existia uma grande necessidade de realização de testes covid, e o mercado 

não tinha o necessário.  Os laboratórios juntaram-se para encontrarem as soluções, o que foi 

essencial e potenciou esta rede. Os ministros do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho, e da Tecnologia, Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, lançaram o desafio e 

colocaram em contacto as instituições, passo essencial para criar a rede.  

O ABC liderou este processo que teve como parceiros o: Instituto de Medicina Molecular, o Instituto 

de Investigação e Inovação em Saúde, o Laboratório der Análises Clínicas da Universidade de 

Coimbra, o Laboratório de Medicina e Genoma do Instituto de Biomedicina da Universidade de 

Aveiro, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Universidade de Évora, a Cooperativa de Ensino Superior 

Politécnico e Universitário, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, O Centro de Investigação em 

Ciências da Saúde, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade 

Nova de Lisboa, a Universidade do Minho, o Consórcio Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior, 

CRL-Nano 4@FCT-Nova, a CEDOC – Nova Medical School, o Instituto Politécnico de Bragança, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro – Laboratório Genetics4U, a Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto Superior Técnico, a 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, o Instituto Gulbenkian da Ciência, a Fundação 

Champalimaud, o instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Nacional do Sangue Doutor Ricardo 

Jorge.  

A pandemia progredia e o ABC e a Fundação Champalimaud avançam com um Estudo sero-

prevalência (3.10). Tratou-se de realizar testes serológicos e testes RT-PCR, numa metodologia que 

aumenta a segurança nos resultados dos mesmos. O conhecimento destes dados pretendiam ser 

muito úteis na fase de reabertura económica nacional. 

Muito cedo foi percebido que era necessário dar resposta aos Lares de Idosos (3.11). Quando esta 

missão nos foi apresentada era necessário começar a contactar e testar os lares, inicialmente no 

Algarve e depois no Baixo Alentejo e no Litoral Alentejano. Numa primeira fase para testes 

sistemáticos e depois, face à empatia criada, com a manutenção de um contacto esclarecedor 

sistemático de equipas, que iam não só fazer os testes como depois contactando diariamente os 

lares, por conferências Zoom, diariamente para responder às múltiplas questões. Acima de tudo 

era uma maneira para lidar com o medo e também um silêncio estranho que existia. Tivemos de 

criar também planos de contingência, estávamos perante um estranho mundo novo. 
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Recebíamos SOS com pedidos da nossa ação nos testes vindos de praticamente todo o país (3.12) 

e alguns mesmo de fora do país.  Dentro destes destaquemos o apoio a Moçambique (3.13) pós 

solicitação de colaboração com a comunidade de portugueses em Moçambique, situação que do 

ponto de vista humanitário não pudemos recusar. 

A par destas iniciativas a Associação de Municípios do Algarve AMAL definiu a atribuição de 

donativos para aquisições no âmbito do apoio dos municípios do Algarve (3.14) relativos à 

pandemia por covid 19. Era necessário dotar as estruturas de saúde do Algarve dos meios 

necessários para fazer frente à pandemia. Demos o necessário apoio logístico à aquisição de 

equipamentos e materiais para as instituições Saúde Públicas do Algarve. 

A meio do ano coube ao ABC criar a linha Nacional de Apoio aos Lares (3.15). Por iniciativa do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e em parceria com a Santa Casa de 

Misericórdia de Lisboa, sendo uma linha de ajuda da direta aos lares. É uma linha direta para quem 

já tem o “know-how” no terreno e vai fazer as interligações e as pontes necessárias com as 

entidades competente que lhes possa resolver o problema sejam elas a Segurança Social, a 

proteção civil, forças de segurança, saúde, etc. esta linha 707 20 70 70 funciona sete dias por 

semana, 24 horas por dia. 

O acréscimo na necessidade de fazer muitos mais testes, agora também aos funcionários dos Lares 

e após o desafio de fazer a colheita dos lares onde utilizávamos tudo e nós destacávamos membros 

da nossa equipa para essa colheita. Já foi uma outra metodologia de testagem dos lares uma outra 

etapa que foi feita com Drive Thru externos (3.16) em que fazíamos os testes aos funcionários 

nomeadamente no Algarve, Alentejo (Baixo Alentejo, Alentejo Litoral) e na península de Setubal, 

ainda dentro do carro. Passado esta fase da pandemia em que está tudo em confinamento e 

começamos a desenvolver metodologia do “walkthru”  é que a pessoa se desloca a pé até ao ponto 

normalmente pavilhão que tenha sido de estabelecido para esse fim e até ao dia de hoje já foram 

feitos dezenas de milhares de testes. 

Entretanto por todo o país pediam-nos para replicar estas acções (3.17). Enviamos as nossas 

metodologias, os guias de como fazer para o Minho, Bragança, Figueira da Foz e Covilhã, que as 

aproveitaram difundindo a prática. 

A questão do ensino desde as etapas do pré-escolar não podiam ficar esquecidas. A Covid_0+ (3.18) 

assim como Planos de Apoio à Comunidade Escolar (3.19), vieram preencher esta lacuna com uma 

ação de testagem a este nível.  
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Da série de projetos com origem nos alunos do curso de medicina do Algarve a que, naturalmente 

o DCBM e o ABC deram o suporte necessário, uma muito boa parte destes ganharam forma e no 

terreno foram fundamentais neste primeiro período de confinamento. O CovidAlgarve (3.20) foi 

um desses projetos propostos pelos alunos e é um projeto que saiu para a rua quando as pessoas 

começavam a precisar de esclarecimentos e ajuda. Dez estudantes uniram-se e dando 

ensinamentos e muito mais do que isso dando apoio a populações carenciadas. O nosso objetivo 

era prestar apoio à população mais carenciada. Começamos por contactar as autarquias algarvias 

para nos referenciar os bairros sociais, acampamentos pessoas de ver conhecia cigana o pessoas 

que estavam bastante isoladas. Depois contactamos o comércio para que nos ajudassem com os 

desinfetantes e bens alimentares e assim conseguimos fazer este projeto. E então montaram tudo 

com o apoio das câmaras, de donativos, com o apoio de carrinhas que foram postas à disposição e 

que eles tinham procurado com uma proatividade extraordinária. Todas as câmaras foram 

contactadas, todas as que foram referenciadas os alunos faziam as visitas aos bairros explicando o 

que era o covid quais as atitudes que se deveriam ter, como é que uma pessoa se desinfetava, 

desmitificando o medo. Explicações de como se aplicava a máscara como se desinfetavam assim. 

Entregavam às populações alimentos essenciais e estas noções decorria da ação Desinfeta o 

Algarve (3.21) que era a entrega do gel desinfetante que dávamos às famílias, a lavagem das mãos 

como se utilizava a máscara. Para além de tirar duvidas estávamos ali para qualquer questão que 

as pessoas tivessem, o que sentimos ter sido importante nesses dias. 

Os estudantes criaram a ligação dos doentes a suas famílias “amor entre linhas” (3.22). Muitos dos 

doentes não percebiam o contexto destas doenças e porquê que não podiam ter notícias ou visitas 

dos seus familiares. Estas comunicação por carta às famílias por nosso intermédio pensamos que 

contribuía para a sua orientação este conforto, 

Ao trabalhar na linha SNS 24 perceberam que muitos doentes estavam a ser deixados para trás. 

Estar em casa fechados para uma pessoa de 80 anos sem apoio familiar é complicado, assim fizeram 

o projeto onde contactavam os doentes, Med Chronic (3.23) de forma articulada com médicos de 

medicina geral e familiar, com maior desenvolvimento inicial em Tavira. O Qlinic (3.24) é uma 

plataforma digital de saúde criada por alunos de Medicina da Universidade do Algarve, com o 

objetivo de responder gratuitamente às questões de saúde da população.  

Durante esta progressão no tempo a ação do ABC foi ganhando alguma notoriedade e dentro da 

qualidade de trabalho que lhe é reconhecido estivemos presentes em Júris (3.25) e Networks (3.26) 

- Nacionais e Internacionais - relativas a Covid-19. 
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Nesta altura da progressão do ano de 2020 foi necessário a Formação para Funcionários de Lares 

(3.27) em gestão de surto Covid. Uma vez realizada toda esta sequenciação de ações reportadas 

começámos a dar corpo a múltiplas ações fundamentais para a manutenção daquele registo de 

“normalidade” que mantem as atividades económicas em funcionamento. São exemplos o Apoio 

Turismo e População (3.27), o apoio ao Portugal Master 2020 (3.28), apoio às provas internacionais 

do Autódromo Internacional do Algarve, apoio a clubes desportivos, como à equipa do Sporting 

Clube Farense. Da mesma maneira devemos referir iniciativas que acerta altura foram assumidas 

por outras entidades como o apoio à Linha de Apoio ao Médico (3.29), bem como a Plataforma de 

informação científica (3.30). 

 

 

3.1 PLANOS DE CONTIGÊNCIA 

 

No início da pandemia era necessário pôr as instituições a fazer aquilo para que não estavam 

preparadas e que sem um acompanhamento diferenciado não estavam capacitadas. O que o ABC 

fez foi disponibilizar as competências especificas e “know-how” dos seus elementos, de forma a 

que eles colaborassem com as instituições de forma a dotá-las dos necessários planos de 

contingência. No Algarve, esta nossa colaboração foi determinante e as primeiras versões dos 

planos de contingência da Universidade, bem como de Câmaras Municipais, do Turismo e várias 

IPSS ajudando a estarem prontas no início de Março. Para isto foi fundamental a articulação a vários 

níveis onde ressalta a feita com a Região Turismo Algarve bem como as démarches para a aprovação 

pelo Ministério da Saúde. 

 

 

3.2 AÇÕES DE FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
 

O país estava à beira do impacto da pandemia Covid-19 e o desconhecimento das populações 

acerca desta nova realidade era total. O ABC cedo mobilizou os seus elementos para múltiplas ações 

Formação e Sensibilização de Instituições e População. Em março estávamos no terreno 
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respondendo, dentro do possível e, sobretudo, passando informações relativas a boas práticas 

vieram a ser posteriormente difundidas amplamente pela comunicação social.  

A título de exemplo a ação de sensibilização sobre a COVID-19, para associações e industriais da 

atividade hoteleira/restauração, Centro Comunitário da Junta de Freguesia de Quarteira, Edifício 

dos Paços do Concelho (Salão Nobre), do Município de Albufeira, decorreram no ínicio de março. 

Muitas foram as tipologias das salas bem como da audiência, mas para além dos esclarecimentos 

acerca do pouco que se sabia da patologia eram referenciadas as orientações/recomendações da 

Direção Geral de Saúde (DGS), o que permitia o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os 

procedimentos a adotar perante casos suspeitos. 

 

 

3.3 DESINFECTANTE ALCOÓLICO 

 

Em março ainda não sabíamos muito acerca do combate à patologia. Percebemos que medidas de 

contenção, distanciamento e desinfecção espaços comum e mãos eram as nossas armas imediatas. 

E nesses dias faltava tudo, tivemos então de fazer nos nossos laboratórios na Universidade, litros 

de desinfectante alcoólico para fornecer a quem precisasse. Maioritariamente para o Algarve mas 

também para o Alentejo, locais onde a acção ABC foi mais prevalente. 

 

 

3.4 MEIOS DE TRANSPORTE VÍRICO 
 

Quando começamos a realizar os testes naturalmente que era importante os meios de transporte 

vírico do local da colheita ao laboratório. Para nós com a acção desenvolvida no contexto dos 

laboratórios não se tratava de algo transcendente. Não era uma formatação altamente complexa 

de obter e os produtos que tivemos de comprar para meter mãos à obra, pera além dos que 

estávamos a utilizar nos nossos laboratórios, mas foi factor muito complicado.  

Para a obtenção destes meios de transporte víricos, era “cozinhar” uma coisa simples. Mas foi 

fundamental para dar exequibilidade a tudo o resto. Com meios adequados que assegurassem a 
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preservação do agente biológico, para a sua análise em laboratório adequado, tudo o resto que se 

seguiu foi possível. 

 

3.5 ZARAGATOAS 

 

As zaragatoas revelaram-se  essenciais para a realização dos testes para detetar o COVID 19. No 

contexto da pandemia a aquisição das zaragatoas adequadas para a deteção do teste estava a ser 

muito complicada, dada a sua grande procura no mercado mundial. 

O Centro Académico Clínico Algarve Biomedical Center (ABC) em articulação com a indústria 

nacional, inicialmente com uma pequena start-up MARK 6 no Algarve e, posteriormente com a 

HIDROFER em Braga colocaram mãos à obra para que a existência de zaragatoas não seja limitante 

à realização dos testes do COVID em Portugal. 

Formou-se rapidamente um verdadeiro Co-LAB entre o Algarve Biomedical Center, o  Instituto 

Superior Técnico de Lisboa e a HIDROFER, tendo nos últimos dias sido encontrada a solução para a 

produção de zaragatoas em Portugal.  

A HIDROFER dirigiu a sua produção para a realização de zaragatoas de Dacron, matéria prima mais 

adequada para detetar o COVID 19, o Instituto Superior Técnico foi responsável pela esterilização 

das zaragatoas, o Algarve Biomedical Center produziu e disponibilizará o líquido de transporte 

necessário para colocar a zaragatoa após a sua colheita, em meio adequado para preservação do 

material biológico. 

Desta forma Portugal passou a dispor de uma capacidade de produção de zaragatoas superior a 

50.000 unidades por dia, quando a atual necessidade é de cerca de 12.000 unidades por dia. 

Contamos poder desta forma tornar o país autónomo. A academia e a indústria resolvem desta 

forma a escassez de zaragatoas em Portugal, produzindo entre nós uma quantidade bastante 

superior às necessidades. 

O ABC ao produzir a partir do início da pandemia kits de colheita COVID, compostos por 

zaragatoas e meio de transporte Viral, não só respondeu a uma insuficiência com que nos 

confrontávamos como pode contribuir para a resolução das instituições que no terreno 

tinham as mesmas dificuldades para prover a sua ação. 
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3.6 APOIO À LINHA SNS 24 

 

Tendo sempre como base a colaboração para o desenvolvimento de cuidados integrados na 

comunidade e o estabelecimento de parcerias com as instituições a nível nacional, realizamos uma 

parceria com a ALTICE, da qual se desenvolveu o Call Center em Faro. 

O reforço da linha SNS24 iniciou-se com o contributo dos estudantes de Medicina da Universidade 

do Algarve, num contexto conhecido de escassez deste recurso dada a situação de pandemia do 

COVID-19 a nível nacional. Com esta estruturação em curso no terreno consideramos essencial 

alargar esse reforço a todo o país e para tal precisamos da mobilização de todos os estudantes de 

Medicina! 

A 13-03-20 era comunicado que o ABC consegue 120 já e estamos a aumentar o número estudantes 

de medicina do MIM da UAlg com licenciatura previa da área da saúde . 

A 26 março relativamente a esta Linha SNS 24, de mais relevante podíamos assinalar: 

Call Center Algarve 1 

A funcionar em pleno com 160 alunos de medicina do MIM a atender. Equipa própria 

coordenadora. 

Call Center Algarve 2 

Interrompeu temporariamente por casos positivos nalguns profissionais. Reabrirá em breve, 

conforme indicações da Altice e Saúde Pública. 

Reforço da linha SNS 24 noutras regiões de pois de recebida autorização da SPMS  para 

avançarmos com a criação de Call Center da linha SNS 24 em outros pontos do país. 

Feitos contactos com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina para avançarmos com os 

alunos de medicina do último ano de outras faculdades do país. Articulação com as direções das 

Faculdades de Medicina que apoiam o projeto. Estabelecido com a Altice modus operandi idêntico 

ao Call Center de Faro, bem como a priorização, que será: Braga, Lisboa, Covilhã, Coimbra e Porto 

(Braga e Lisboa a muito curto prazo) 
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- Abriremos o primeiro destes Call Centers na próxima semana em Braga (formação na terça e 

quarta feira e abertura na quinta feira) 

A articulação entre a linha de SNS 24 e os postos de colheita, foi algo que consideramos importante, 

já que foram identificadas algumas dificuldades operacionais elaboramos uma proposta que 

submetemos para resolução desta questão, tendo já implementado medidas para minimizar esta 

questão no Algarve. Os utentes andavam "perdidos" sem saber o que fazer. 

O ABC - Algarve Biomedical Center enquadrando esta parceria realizada com a ALTICE, da qual se 

desenvolveu o call center em Faro, com aquela que é a sua missão, pediu colaboração à Associação 

Nacional Estudantes Medicina. O reforço da linha SNS24 iniciou-se com o contributo dos estudantes 

de Medicina da Universidade do Algarve, neste contexto de situação de pandemia do COVID-19 a 

nível nacional. Consideramos essencial alargar esse reforço a todo o país e para tal precisamos da 

mobilização de todos os estudantes de Medicina!! 

Anunciávamos a possibilidade por esta via de serem criados postos idênticos ao do Algarve, por 

todo o país, iniciaremos por Braga e seguiremos com Lisboa, Covilhã, Coimbra e terminará no Porto. 

No concreto verificávamos que foram disponibilizados pela ALTICE 25 postos de atendimento 

simultâneo, o que implica a necessidade de uma equipa de 100 operacionais que o ABC 

disponibilizará, maioritariamente alunos do mestrado integrado em medicina do DCBM da UAlg, 

nomeadamente os alunos do 5º e 6º ano. Alunos já com uma licenciatura prévia na área da saúde 

ou das ciências, o que lhes confere a maturidade necessário para a tarefa que irão realizar. Este 

atendimento para a linha teve iniciar no sábado à tarde, dia 14/3/2020, com o atendimento 

prioritário será para os esclarecimentos sobre o COVID 19. 

O acordo entre a AD-ABC e a Altice, foi fácil, dada a urgência da situação não existiram exigências 

por parte do ABC à Altice. Em suma, sábado dia 14/3/2020, doze dias depois do primeiro caso covid-

19 em Portugal, estávamos a atender chamadas a partir do Algarve e a colaborar nesta emergência 

nacional. 

No Algarve o apoio SMS 24h foi maioritariamente para apoio ao Covid e, a certa altura em maio, 

tivemos cerca de 200 pessoas envolvidas. Estudantes de medicina aqui da nossa faculdade, 

enfermeiros e médicos da região que quiseram participar. Com três turnos de oito horas todos os 

dias, temos nesses dias uma média de 1000 chamados por turno.  
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Estes alunos foram uma pedra basilar e importantíssimos no arranque destas ações. E por outro 

lado esta sua presença no SMS 24 foi importantíssimo para o que seguiu, já que como tomavam 

contacto com as inquietações das pessoas e começaram eles mesmo a propor projetos. Isto é, 

diziam que quando estamos no SMS 24 sentimos que falta isto ou aquilo e, então, eram eles mesmo 

que tomavam em mãos as propostas para os projetos.  

O ABC após solicitação do Ministério da Saúde, tem colaborado com a Altice no reforço da linha 

SNS 24. No final do ano encontra-se com os Call Centers para além de Faro um pouco por todo o 

país, nomeadamente em Braga, Porto, Gaia, Lisboa e Covilhã, envolvendo cerca de 2000 

colaboradores da AD-ABC.  

 

3.7 DRIVE THRU 

 

O Drive Thru para colheita de amostras no Estádio do Algarve, abriu a 12 de março, vindo na 

sequência de etapas atrás referenciadas. Ao responsável foi dado a tarefa de, em dois dias, montar 

o DT do estádio no Algarve. Com a iniciativa do Presidente do ABC e em pareceria com o CHUA, ARS 

e as Camaras Municipais de Loulé foram proporcionadas as condições para que se iniciasse a 

testagem de forma rápida e segura.  

Foi então criado o centro de testes no estádio do Algarve, que reunia condições excelentes para 

que se iniciasse a operação, desde a localização, ao espaço necessário para a realização do circuito 

de Drive-Thru, à instalação das tendas, com espaço suficiente para testagem massiva, e incluído o 

espaço ideal para staff, como a sala de Call-Center aos amplos balneários onde permitiu a criação 

de circuito para “limpos” e “sujos”, espaço de armazenagem de material e lavandaria, de forma a 

garantir a segurança dos utentes e dos profissional. 

Fomos um dos primeiros locais a ter um trazido para fora das cidades, para fora das instituições de 

saúde e isto permite que estas instituições de saúde mantenham a suas atividades sem que as suas 

atividades colapsem. Já que assim as pessoas que estão pouco sintomáticas covid são testadas sem 

sair das suas viaturas podem ir continuar se for o caso, a sua quarentena no seu domicílio.  

Isto em termos estratégicos é muito importante e foi implementado muito mais cedo aqui no 

Algarve, relativamente outras zonas e isto ajudou imenso. 
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Foi um marco que se apresentou como estruturante para todo uma continuidade de iniciativas que 

se seguiram. Implicava no imediato um aumento da resposta possível ao número de testes na 

região com tudo o tipo de atividades que este efeito permitiu. No dia 15 de março fazíamos o 

seguinte ponto da situação: 

- “Estamos em Faro a funcionar sem intercorrências (ontem foram colhidos 93 amostras - ou seja, 

menos 93 doentes nas urgências hospitalares). 

- Estamos com Portimão praticamente prontos para arrancarmos (Aguardamos indicação da data 

da ARS Algarve para finalizarmos os detalhes) 

3- Estamos a dar apoio à Câmara Municipal da Figueira da Foz e da Covilhã para montarem os seus 

num modelo semelhante ao nosso. 

4- Estamos a produzir um Guião, para fornecermos ao Ministério da saúde, para poderem remeter 

às câmaras municipais ou outras entidades públicas que queiram montar DT”. 

Este Drive Thru localizado no Estádio Algarve, é o local onde são efetuadas colheitas para a Saúde 

Pública do Algarve e para o CHUA. O Drive Thru dá também resposta a algumas colheitas efetuadas 

para testes a realizar no laboratório do ABC. O financiamento do Drive Thru para as atividades de 

colheitas para o Laboratório de Saúde Pública Laura Ayres é garantida pelo CHUA à AD-ABC.  

Com mais de duas centenas de colaboradores, desde Médicos, Enfermeiros, TSDT, administrativos, 

alunos, e que no seu máximo esforço, têm sido um motor de força nesta operação. Com a 

colaboração destes, no ano de 2020 contabilizaram-se, mais de 26 000 testes no Drive-Thru. 

O DT enquanto espaço físico no Estádio do Algarve tem vindo a ser fundamental ao permitir que as 

equipas ABC em coordenação com as diversas instituições como Autarquias, Lares e outros, tem 

vindo a constituir uma importante base para as iniciativas que se seguiram e só possíveis com o 

enquadramento deste local em articulação com as forças de Protecção Civil, bem como do 

Laboratório Teste Covid-19. Numa parceria com o Instituto da Segurança Social, o ABC e o Centro 

de Testes do estádio do Algarve, passou a deslocar equipas formadas por elementos já experientes 

do Drive Thru, utilizando ambulâncias com células sanitárias às instituições por todo o Algarve com 

a colaboração da Proteção Civil, envolvendo uma maior logística, mas garantindo sempre com rigor 

os protocolos de segurança e transporte de amostras.  

Posteriormente, o protocolo evolui e as equipas começaram-se a deslocar para o baixo Alentejo e 

o litoral alentejano nos mesmo moldes, passando a dar resposta para alem da região do Algarve. 

No início de outubro de 2020, reformulou-se o protocolo instituído e iniciou-se em formato Walk-



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2020 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            Maio 2021 23 

 

Thru, numa testagem semanal a todos os funcionários dos lares em vários pontos estratégicos de 

vários distritos, tendo-se alargado para as regiões do Alto Alentejo e Setúbal.  

Com o avançar do tempo, foram criados um total de 13 pontos de testagem, envolvendo 395 lares, 

contabilizando no ano de 2020 mais de 15 000 testes. Elementos referenciados neste relatório mais 

à frente no capítulo correspondente. 

 
 
 

3.8 LABORATÓRIO TESTE COVID-19 

 

O Laboratório do ABC iniciou a sua atividade em 2020, altura em o laboratório se encontrava a ser 

planeado para ser um laboratório de genética e biologia molecular, suplantando um deficit que 

existe na região sul de Portugal. Com a pandemia no terreno existiu grande dificuldade para a 

realização de testes COVID 19 de RT PCR. O ABC tinha, e mantem, investigadores absolutamente 

capacitados para resolução de muitos dos problemas existentes que sendo regionais eram os 

mesmos a nível nacional.  

Havia que arregaçar as mangas e encontrar as respostas possíveis, mas que respondessem 

ao que faltava na prática. Em março desenvolve a atividade necessária como a realizar 

extração de RNA (passo mais limitante) para implementação durante finais do mês dos 

testes. O laboratório para realização de análises deteção de infeção  por Covid 19 é um 

laboratório que, em março, está autorizado pela ARS para iniciar montagem, atividade e 

efetuar a sua validação com INSA.  

Na segunda semana de abril este laboratório toma a iniciativa de recorrer ao chamado “pooling” 

das amostras, ou seja, pela primeira vez em Portugal, é possível juntar várias amostras na análise, 

sobretudo a de casos assintomáticos, amplificando a capacidade de resposta. Com o laboratório 

teste covid-19, o ABC atinge uma capacidade de laboratorial para fazer 250 de testes diariamente 

em finais de maio. Em termos de pico diário de testes realizados durante 2020, este ocorreu a  23 

de dezembro, com 940 testes realizados.  

O ABC contou ainda com apoio através do MAREES para os recursos humanos necessários para 

estas atividades. Este Laboratório para realização de testes covid 19, foi fundamental como reforço 

e garantia de capacidade instalada para dar resposta à região  do Algarve e Alentejo. O que a par 
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da produção em consórcio com o IST e a Hidrofer de kits de colheita de COVID 19, a atividade deste 

Laboratório refletiu-se na prestação de serviços, através da realização de testes COVID 19, de forma 

protocolada com o Instituto de Segurança Social para os lares e para outras atividades da região. O 

laboratório foi essencial para realizar os  75 341 testes de diagnóstico COVID 19 no ano de 2020. 

 

Para termos uma perspetiva desta progressão no número de teste realizados no Laboratório Teste 

Covid-19 verifique-se a imagem acima no texto. 

 

 

3.9 REDE DE LABORATÓRIOS 

 

A Rede de laboratórios científicos para situações de emergência, foi criada a 12 de abril 2020. Foram 

testados todos os lares do país, utentes e funcionários. Trata-se de um modelo inovador, também 

na Europa, e contribuíram para em articulação com o MTSSS evitar cerca de 940 surtos nestas 

instituições.  

O ABC entrou logo no início na Rede de laboratórios científicos para situações de emergência. 

Éramos um centro pequeno e colocámos todos os esforços no combate à pandemia. Atuamos 

perante as necessidades no terreno, o que é algo que nos caracteriza e diferencia desde sempre. 

Cada vez mais, a investigação científica vai ter que ser assim: encontrar soluções para os problemas 

das pessoas e aplicá-las no terreno. A pandemia deu substância a esta fase onde se reuniram todos 

os esforços e se percebeu que é fundamental sair para fora das instituições e estar próximo da 

população.  

Houve uma mudança e o ABC tem um papel importante. A Ciência não pode ser estar num 

laboratório a fazer experiências com um mundo lá fora a ter outros problemas e dificuldades. Esta 

pandemia trouxe isso, que espero que fique, em termos nacionais e europeus. Fomos dos países 
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mais organizados. Isto é possível dizê-lo porque o ABC através do seu Presidente representou o país 

na rede europeia criada por causa dos testes. Éramos nitidamente quem tinha esta rede mais bem 

organizada, em que o desenvolvimento de um centro é passado rapidamente a outro, de forma que 

todos o possam aplicar junto da população. Atualmente, já fazemos isto não pondo em causa as 

outras linhas de investigação. 

É este o caminho. Os centros devem continuar com as suas linhas de investigação “in house”, mas 

com a preocupação de estarem disponíveis para a população. Daí que a assinatura do acordo da 

criação da rede, 12 de abril 2020, seja um marco histórico. Em Portugal, apareceu desde o início esta 

rede, nessa altura, com 21 centros. Perguntavam como tínhamos conseguido e a resposta foi 

simples: havia uma pandemia e percebeu-se que só juntos conseguiríamos encontrar soluções em 

tempo útil. 

 

 

3.10 ESTUDO ABC-FC DE SERO-PREVALÊNCIA 

 

 
Numa parceria entre o Algarve Biomedical Center e a Fundação Champalimaud com testes 

serológicos foi realizado na última semana de abril, um estudo que visava perceber o grau de 

imunidade da população testada para guiar medidas futuras na fase de recuperação da pandemia 

e da retoma da atividade económica. 

Neste estudo foram testados profissionais de saúde, agentes de segurança e de proteção civil, 

funcionários de lares e instituições similares, funcionários das empresas de serviços da 

administração central ou local e jornalistas, num total de 1235 testes. Estes foram testes serológicos 

e testes RT-PCR, numa metodologia que aumenta a segurança nos resultados dos mesmos e que 

será muito útil na fase de reabertura económica nacional.  

A iniciativa inseriu-se no contexto de um protocolo celebrado entre as duas instituições, que se 

traduz num projeto colaborativo para definição da sero-prevalência para SARS-CoV-2. 
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3.11 RESPOSTA AOS LARES DE IDOSOS COVID + 70 

 

A 1 abril 2020, era apresentado a ação COVID + 70 – Estruturas Residenciais para Idosos da Região 

do Algarve, onde se visava a necessidade de proteger toda a comunidade afeta a residências para 

idosos. 

É conhecido que as populações que vivem nas Estruturas Residenciais para Idosos têm maior 

vulnerabilidade à infeção pelo Covid-19. ABC em colaboração com a Universidade do Algarve e o 

Centro Regional da Segurança Social do Algarve, estabelece os procedimentos de atuação para 

todos os intervenientes nas Estruturas Residenciais para Idosos (várias tipologias) perante a 

ocorrência de situações de Covid-19 na pessoa idosa. 

Numa fase posterior esta ação foi alargada ao Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e posteriormente alto 

Alentejo e Península de Setúbal. 

 

 

3.12 TESTAGEM POR TODO O PAÍS 

 

A dinâmica da metodologia dos testos do ABC, com a confiança que se gerou da sua eficácia e 

resposta a curto prazo fez com que pouco a pouco fossemos alargando a nossa área de atuação. 

Pontualmente mandámos as nossas equipas acima do tejo, já que com a dinâmica da rede de 

laboratórios constituída, a partir de certa altura não tornava necessária esta nossa presença.  No 

entanto estivemos em Braga, Gaia, Freixo-de-Espada-à-Cinta, etc, bem como em todos as Lojas do 

Cidadão do país, numa colaboração estabelecida com a Agência de modernização Administrativa. 

Na sequência de um acordo estabelecido entre o Governo Regional da Madeira e o Algarve 

Biomedical Center, o ABC começou a realizar testes de diagnóstico à covid-19 gratuitamente, no 

Estádio Algarve. 
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A nove de novembro o ABC anunciou que  fez 50 mil testes no Algarve, Alentejo e Setúbal. 

Da mesma maneira foi divulgado que se encontra a realizar, entre 500 e 600 testes de 

diagnóstico à covid-19 por dia, sobretudo em lares do algarve, alentejo e setúbal, mas 

também em resposta a pedidos da unidade local de saúde do baixo alentejo.  

 

 

 

3.13 APOIO A MOÇAMBIQUE 

 

Foi solicitada colaboração à comunidade de portugueses em Moçambique, situação que do ponto 

de vista humanitário não pudemos recusar. Genericamente havia necessidade de fornecer 

informação credível e atualizada sobre a realidade da pandemia em território moçambicano; 

Necessidade de poder ter acesso a respostas médicas sobre questões relacionadas com a situação 

de cada indivíduo e família; Necessidade de apoio para casos de pessoas que estejam em situação 

de quarentena sem suporte familiar e/ou de amigos que possam ajudar;  Necessidade de algum 

acompanhamento num período previsível de quarentena. 

Iniciamos este apoio desde logo e a responder a dúvidas existentes em Moçambique. Este apoio foi 

efetuado sem retirar recursos ao apoio nacional. Através da criação de uma página de Facebook de 

associação ligada à comunidade portuguesa, totalmente dedicada ao COVID19 em Moçambique, 

foi feita a publicação de informação oficial das autoridades portuguesas e moçambicanas e/ou 

validada por profissionais de saúde; Definição de Perguntas Frequentes e publicação das respetivas 

respostas; por ligação à Linha SNS 24 através do seu ramal gerido pelo ABC as questões colocadas 

no Facebook em mensagens privadas/e-mail seriam respondidas pela mesma via depois de 

preparadas pela equipa da Linha SNS 24 do ABC. 

 

3.14 AQUISIÇÕES, COM AS EFETUADAS NO AMBITO DO APOIO DA AMAL  

 

A sociedade civil, através de doações ao ABC, permitiu que fossem adquiridas uma série de compras 

de forma a ultrapassar as dificuldades imediatas para as quais as instituições não estavam 

preparadas.  
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De mais relevante de equipamentos adquiridos no país e no estrangeiro, assinalemos: 

- Equipamento de Raio X portátil – nesta necessidade imperiosa de Radiologia tórax em circuito 

Covid, autónoma de não Covid. 

- Criação de 3 quartos de pressão negativa no H. Portimão. 

- 20 Monitores da Drager para UCI. 

Durante o segundo trimestre de 2020 a AD-ABC efetuou ainda várias aquisições com os donativos 

recebidos de particulares, com entregas constantes de equipamentos de proteção individual aos 

profissioanis de saúde e de algumas IPSS do Algarve. Ainda no segundo trimestre do ano 

Algarve Biomedical Center foi a Lisboa, juntamente com a Secretária de Estado Adjunta e da 

Saúde, Jamila Madeira, recolher o material e equipamentos hospitalares, que são necessários para a 

região combater a pandemia de COVID-19. 

Ao todo, chegaram ao Algarve 325 mil máscaras, 100 mil luvas, 5500 óculos de proteção, quatro vídeo-

laringoscópios, 20 monitores, 120 seringas infusoras e 60 bombas infusoras, que foram adquiridas com 

os donativos da sociedade civil e da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).  Posteriormente 

seriam entregues 30 ventiladores. 

Durante os meses de março e abril de 2020 a AMAL definiu a atribuição de donativos à AD-ABC, 

destinados à aquisição de: 

• Ventiladores destinados aos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados à constituição de uma 

reserva regional para serem utilizados consoante as necessidades dos cuidados de 

saúde ou outras entidades. 

Para além dos equipamentos referidos a AD-ABC, juntando o restante montante doado pelos 

municípios com outros donativos da sociedade civil adquiriu ainda (entre outros) os seguintes 

equipamentos: 

• 10 monitores de UCI 

• 120 seringas infusoras 

• 60 bombas infusoras 
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• 64 telemetrias de monitorização à distância 

• 1 equipamento de raio x portátil 

Todos os equipamentos referidos acima foram entregues no Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve até ao fim de Maio de 2020. 

Os equipamentos de proteção individual adquiridos constituíram a reserva estratégica regional, 

conforme definido entre o ABC e a AMAL, sendo desde logo definido que após a sua chegada 

ocorreria o seguinte: 

• 1/3 dos equipamentos de proteção individual foram destinados aos municípios 

(tendo os mesmos sido levantados pela AMAL no Estádio Algarve; 

• 2/3 dos equipamentos ficaram à guarda do ABC e seriam destinados para: 

1- Ser utilizados em caso de necessidade identificada na região e após 

aprovação da AMAL, nomeadamente em situações de surtos com 

necessidade de EPIs pelos municípios ou por IPSS do Algarve; 

2- Ser utilizados pelo CHUA ou pelos Cuidados de Saúde Primários do Algarve, 

após ser evidenciada a impossibilidade de os mesmos serem obtidos 

através da aquisição e reserva de EPIs nacional; 

3- Ser utilizados pelo ABC nas suas atividades de testagem no Algarve. 

 

Registe-se que EPIs da reserva estratégica regional, foram dispensadas todas as batas cirúrgicas 

estéreis e luvas por solicitação do CHUA, em altura de rotura de fornecimento nacional. 

Relativamente aos ventiladores adquiridos, merece-nos este relatório algum detalhe face à 

importância do tema.  

O ABC, através da sua associação de apoio AD-ABC, procedeu à aquisição dos 30 ventiladores nos 

meses de março e Abril de 2020, conforme acordado pela AMAL. Deverá ser recordada desde logo 

a extrema dificuldade na realização desta aquisição, uma vez que existia nesses dias uma rotura da 

capacidade de fornecimento de todos os fornecedores habituais de ventiladores na Europa em 

tempo útil, dada a urgência existente com a pandemia de COVID 19. 

A pandemia atingiu todo o mundo, sendo o único mercado possível para aquisição o mercado 

Chinês. A concorrência era muito forte, nomeadamente da parte de outros países europeus e dos 

Estados Unidos da América.  
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O objetivo pretendido era de aquisição de ventiladores adequados para UCI em tempo útil, com 

chegada nos meses de abril ou maio de 2020. Foi efetuado contacto com uma empresa Connect 4 

Global que procede a importações da China para o Dubai e Europa ou a exportações da Europa para 

a China e que mediou a aquisição, utilizando para tal os seus escritórios em Macau. Em março de 

2020 foram negociados 30 ventiladores que seriam entregues no final do mês de março na fábrica 

na China, para posterior transporte para a Embaixada de Portugal, tendo nesta altura o ABC já 

entrado em contacto com o Ministério da Saúde português e entrado em contacto com o Sr. 

Embaixador de Portugal na China para providenciar a sua receção e transporte para Portugal. 

Quando a Connect 4 Global se deslocou à fábrica na China para ir efetuar o levantamento dos 

ventiladores, os mesmos não se encontravam na fábrica, tendo sido vendidos a outro país europeu. 

Foi necessário novamente negociar os ventiladores e sendo o custo de aquisição 

consideravelmente mais elevado nesta altura (início de abril de 2020), altura em que a Europa 

estava no pico da pandemia em vários países. 

Foi possível negociar os ventiladores com uma nova fábrica, tendo o ABC os seguintes cuidados no 

procedimento de aquisição: 

• Validação técnica das características dos equipamentos com o diretor dos cuidados 

intensivos do CHUA em Faro e em Portimão; 

• Após a validação das características procedeu-se à validação da fábrica produtora 

dos ventiladores como uma empresa credível e com experiência no mercado de 

ventiladores, da seguinte forma: 

o Verificação que estamos perante uma empresa cotada em bolsa; 

o Verificação que o governo da China também sinalizou a empresa como uma 

das que passou a controlar a sua produção para venda aos países 

estrangeiros; 

o A validação foi confirmada quer pela embaixada de Portugal em Pequim 

quer pelo banco de Macau. 

• Os ventiladores adquiridos S1100 Superstar possuem certificação CE que é a 

certificação válida para utilização em países europeus. 

• Foi efetuada a aquisição através da empresa Connect 4 Global, que providenciou a 

existência de toda a documentação exigida para transporte para Portugal pela 

embaixada de Portugal na China, procedimento idêntico ao adotado pelo governo 

português. 
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Os ventiladores foram adquiridos e transportados para Portugal, com receção no aeroporto de 

Lisboa pelos representantes do ministério da saúde e transportados para os armazéns de 

equipamento vindo da China. 

De seguida procedeu-se ao transporte dos ventiladores para o Algarve, proporcionado ao ABC pela 

Câmara Municipal de Loulé, com entrega dos 30 ventiladores no CHUA em Maio de 2020, na 

presença do Sr. Presidente da AMAL e dos Srs Presidentes dos Municípios do Algarve, com sessão 

presidida pela Sr.ª Presidente do CA CHUA no auditório Hospital Faro. 

Aquando da entrega foi entregue ao CHUA toda a documentação relativa aos ventiladores, 

nomeadamente cópia da fatura, certificados, garantias e manual de instruções, uma vez que a partir 

desta data os ventiladores são posse do CHUA. 

O ABC teve posteriormente conhecimento que o CHUA tinha solicitado que os ventiladores 

deveriam ser avaliados pelo SUCH em Lisboa, antes de entrarem em funcionamento. 

No dia 22 de julho de 2020 tivemos conhecimento do relatório de avaliação do SUCH que tinha 

encontrado falhas no funcionamento dos ventiladores e no melhor espírito de colaboração 

contactamos a empresa Connect 4 Global, bem como o Sr. Embaixador de Portugal na China, que 

providenciou os contactos com a empresa Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ld. 

Nesta altura o vendedor e o fabricante articularam com o Sr. Embaixador no sentido de que os 

problemas técnicos fossem rapidamente ultrapassados, tendo sido estabelecido um contacto 

direto entre o fabricante e os técnicos dos SUCH, para que pudesse ser prestada assistência técnica 

especializada, tendo-se deslocado de seguida os técnicos da fábrica ao SUCH para repararem os 

equipamentos. Todos estes desenvolvimentos foram efetuados em estreita colaboração com o CA 

do CHUA. 

Em 14 de setembro de 2020 o ABC receciona uma carta do Conselho de Administração do CHUA, 

que solicita ao ABC que acionasse as garantias para que se procedesse à restituição do preço pago 

pelos equipamentos. 

Esta solicitação do CA do CHUA revestia-se de dúvidas legais para a sua concretização, 

nomeadamente no que se concerne ao facto dos ventiladores serem propriedade do CHUA e não 

poder uma outra entidade proceder à ativação de garantias de um equipamento que não é seu, 
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para além da possibilidade da referência à restituição do preço pago pelos equipamentos, o que 

contrariava o acordo efetuado pelo embaixador de Portugal na China com o fabricante. 

O ABC solicitou parecer jurídico sobre esta matéria e respondeu à carta do CHUA. 

Desde essa altura o ABC não teve conhecimento formal sobre o resultado do trabalho desenvolvido 

pelo fabricante e da decisão do CHUA, excetuando o seguinte: 

• Comunicação informal por parte do SUCH referindo que o CA do CHUA estava a 

tratar dos procedimentos com os técnicos e administradores do fabricante que se 

encontram em Portugal; 

• Comunicação informativa por parte do Sr. Presidente da AMAL referindo que o CA 

do CHUA pretendia proceder à devolução dos equipamentos e restituição do 

dinheiro, procedendo de seguida à aquisição de outro tipo de equipamentos, uma 

vez que os ventiladores atualmente não seriam prioritários 

o O presidente do ABC respondeu que da sua parte nada tinha a dizer, até 

porque não somos proprietários dos equipamentos, nem possuímos dados 

para avaliar as necessidades do CHUA em termos de equipamentos. Não 

faríamos qualquer comentário a qualquer solução que o CA do CHUA 

considerasse adequada, pois certamente possuem informação adequada 

para responder ao solicitado. 

• Solicitação de reenvio de toda a documentação referente aos ventiladores. 

o O ABC procedeu ao reenvio de toda a documentação ao CA do CHUA, 

incluindo as comunicações e o contacto do Sr. Embaixador para o caso de 

ser útil ao CA do CHUA. 

 

 

3.15 LINHA NACIONAL DE APOIO AOS LARES 

 

A meio do ano coube ao ABC em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa criar a linha 

Nacional de Apoio aos Lares. Por iniciativa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social é uma linha de ajuda da direta aos lares. É uma linha direta para quem já tem o “know-how” 
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no terreno e vai fazer as interligações e as pontes necessárias com as entidades competente que 

lhes possa resolver o problema sejam elas a Segurança Social, a proteção civil, forças de segurança, 

saúde, etc. esta linha 707 207 070 funciona sete dias por semana 24 horas por dia.  

Por esta incumbência do Ministério do Trabalho e Segurança Social foi criada uma linha de ajuda 

da direta aos lares. Quem tem no terreno a confiança destas instituições, face ao trabalho realizado, 

vai fazer as pontes com as entidades que possam resolver o problema. Sejam elas a Segurança 

Social, Forças de Segurança, de saúde etc. É uma linha que funciona sete dias por semana 24 horas 

por dia. 

 

 

3.16 DRIVE THRU EXTERNOS 

 

 O centro de testes do Estádio do Algarve no início da pandemia efetuou um protocolo de resposta 

rápida às populações dos lares, testando tanto utentes como funcionários.  

Em parceria com o Instituto da Segurança Social, o ABC e o Centro de Testes do estádio do Algarve, 

passou a deslocar equipas formadas por elementos já experientes do Drive Thru, utilizando 

ambulâncias com células sanitárias às instituições por todo o Algarve com a colaboração da 

Proteção Civil, envolvendo uma maior logística, mas garantindo sempre com rigor os protocolos de 

segurança e transporte de amostras.  

Posteriormente, o protocolo evolui e as equipas começaram-se a deslocar para o baixo Alentejo e 

o litoral alentejano nos mesmo moldes, passando a dar resposta para alem da região do Algarve.

  

No início de outubro de 2020, reformulou-se o protocolo instituído e iniciou-se em formato Walk-

Thru, numa testagem semanal a todos os funcionários dos lares em vários pontos estratégicos de 

vários distritos, tendo-se alargado para as regiões do Alto Alentejo e Setúbal.  

Com o avançar do tempo, foram criados um total de 13 pontos de testagem, envolvendo 395 lares, 

contabilizando no ano de 2020 mais de 15 000 testes. 
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3.17 REPRODUZIR DAS AÇÕES ABC PELO PAÍS 

 

O abc teve o privilégio de ao ter tido a perceção de várias atitudes e consequentes realizações se 

terem relevado estratégicas para enfrentar a pandemia, de ter assistido à reprodução por todo o 

país de múltiplas ações levadas a cabo. Foi com todo o prazer de poder ajudar as instituições 

públicas nacionais, de forma a vencer esta batalha contra a pandemia do Coronavirus que 

multiplicamos este efeitos, nomeadamente a nível da linha saúde SNS 24 e do Drive Thru. 

Neste sentido assinalemos que o ABC reforçou a capacidade do SNS 24, através de um acordo de 

prestação de serviços com a Altice, com abertura e manutenção durante o ano de 2020 de call 

centres, para além do existente em Faro na génese deste processo, nas cidades de Braga, Porto, 

Gaia, Lisboa e Covilhã. Para este efeito foi importante envolver a prestação de serviços de cerca de 

2000 profissionais de saúde ou estudantes de medicina ou outras licenciaturas de biomedicina que 

asseguram esta atividade essencial. Para este efeito foi importante os contactos estabelecidos com 

a ANEM. 

 

 

3.18 COVID_0+ 

 

Esta atividade é a aplicação em creches, pré-escolar e escolas de atividades iniciais do ensino das 

nossas crianças.  

Tratou-se de disponibilizar e executar a capacidade de testagem a cargo do ABC no âmbito do 

Programa de testes de diagnóstico ao novo coronavírus em creches, promovido pelo Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com laboratórios de instituições científicas e 

académicas devidamente certificados pelo INSA. 

Testes para todos os envolvidos nestas áreas de maneira a que pais, encarregados de educação e 

todos em geral envolvidos, possam confiar que as atividades decorram com um status devidamente 

verificado em todos os envolvidos. 
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A partir do dia 4 de maio foram testados os funcionários das creches do Algarve, Baixo Alentejo e 

Alentejo Litoral, a partir da próxima segunda-feira. No total, foram testados 1450 funcionários de 

96 creches algarvias e cerca de 670 funcionários de 48 creches do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. 

 

 

3.19 PLANOS DE APOIO COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Antes de iniciar o ano letivo de 2020-2021 as Câmara Municipais de Loulé, Albufeira, Moura, Alvito, 

Ourique e Mértola em parceria com o Algarve Biomedical Center, refletiram sobre a forma de a 

comunidade escolar conviver com a pandemia. Neste trabalho de reflexão agregaram-se os 

diferentes saberes e conhecimentos, atenderam-se às normas e diretrizes emanadas pela tutela e 

elaborou-se a Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa (EACE) em Tempos de Pandemia 

COVID-19, com o objetivo de definir e implementar as medidas que promovam um ambiente 

educativo seguro em termos de Saúde Pública, maximizando a gestão e potencialidades existentes 

nos espaços físicos e adotando medidas que minimizem a possibilidade de transmissão do SARS-

CoV-2.  

A EACE contemplava diversas medidas de atuação, tais como a testagem de pessoal docente e não 

docente, definição de grupos para evitar contágio cruzado, regras de entrada, circulação e utilização 

do estabelecimento de ensino, planos de limpeza das instalações e de gestão de resíduos, 

realização de testes preventivos a funcionários, definição de planos de atuação perante casos 

suspeitos, elaboração de Códigos de Conduta, realização de ações de sensibilização/informação e 

de formação, culminando com a atribuição de um “Certificado de Escola com Plano de Adaptação 

em tempos de pandemia COVID-19”. 

O ABC atribuiu aos diferentes estabelecimentos de ensino destes municípios técnicos que fizeram 

o acompanhamento da implementação do plano de adaptação e que foram interlocutores com os 

pontos focais designados pelas escolas. O acompanhamento foi efetuado ao longo de todo o ano 

letivo através de visitas de verificação às escolas e de reuniões por videoconferência.  
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3.20 COVID ALGARVE 

 

Com todo o contexto da pandemia houve muita informação não fidedigna a ser partilhada, assim 

como uma acentuação de algumas carências sociais já previamente estabelecidas.  

Neste contexto, e com o sentido de ajuda de um estudante de medicina, decidimos contactar as 

diferentes autarquias algarvias para nos ajudarem a sinalizar as populações mais carenciadas e que 

poderiam beneficiar do nosso apoio. Foram assim sinalizados idosos isolados, bairros sociais e 

acampamentos com pessoas de etnia cigana. A equipa foi formada por 10 estudantes de Medicina 

da Universidade do Algarve conseguindo alcançar um total de 900 famílias e 200 idosos ao longo 

de 37 ações, distribuídas por 6 concelhos algarvios. 

Realizámos ações de sensibilização para os locais identificados, onde dávamos explicações básicas 

sobre a pandemia, entregando embalagens de gel desinfetante ao mesmo tempo que reforçávamos 

os passos para uma correta lavagem das mãos, como proceder ao sair e voltar a entrar em casa, 

assim como a correta utilização e lavagem da máscara. Revemos ainda quais os sintomas mais 

comuns, como proceder em caso de possível contacto ou infeção, esclarecendo sempre qualquer 

dúvida que estivesse ao nosso alcance. Em algumas destas ações englobávamos ainda a entrega de 

bens alimentares, através de doações de vários comércios locais. Em muitas destas ações tivemos 

o apoio de associações de apoio social, dos municípios, GNR e Cruz Vermelha, tornando este projeto 

ainda mais envolvente. 

Foram ainda desenvolvidas redes sociais com o nome COVIDizer Algarve, onde foram expostos e 

corrigidos mitos acerca do COVID-19, feita a revisão de conceitos básicos e esclarecimento de 

dúvidas para toda a população. 

O projeto Covidalgarve ficou em primeiro lugar nos prémios “Eu Participo”, da Rede de Autarquias 

Participativas. Os prémios “Eu Participo”, que se dirigem a jovens entre os 14 e os 30 anos, 

destinam-se a reconhecer e valorizar iniciativas de cidadania ativa que fomentem a solidariedade e 

a entreajuda, bem como aliviem a situação de isolamento social da população no contexto da atual 

crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.  
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3.21 DESINFECTA ALGARVE 

 

Esta ação decorreu no contexto da anterior assinalada onde se aproveitava o contacto o contacto 

com estas populações e eram prestadas explicações básicas sobre o contexto pandémico que 

vivemos, com a entrega embalagens de gel desinfetante.  Nesses contactos eram revistas as boas 

práticas para uma correta lavagem das mãos, bem como proceder corretamente ao sair e entrar 

em casa, assim como aos procedimentos associados ao uso da máscara.  

Foram revistos os sintomas mais comuns nesta patologia e como proceder em caso de possível 

contacto ou infeção. Finalmente disponibilizávamo-nos para eventual esclarecimento de qualquer 

dúvida que estivesse ao nosso alcance. 

 

 

3.22 AMOR ENTRE LINHAS 

 

Muitos dos doentes não percebiam o contexto desta pandemia, com toda uma alteração das 

rotinas e com uma séria de procedimentos não habituais onde não podiam ter notícias ou visitas 

dos seus familiares. Os estudantes desta ação não se ficavam por explicar o porquê. Criaram a 

ligação dos doentes a suas famílias com o recurso à comunicação escrita, um “amor entre linhas”. 

Eles fizeram estas comunicação por carta às famílias dos doentes sem contacto por familiares que 

por seu intermédio eram restabelecidos desta forma. Pensamos que esta comunicação foi 

importante como contribuição para a sua orientação e conforto. 

 

 

3.23 MEDCHRONIC 

 

Ao trabalhar na linha SNS 24 os alunos do Mestrado Integrado Medicina (MIM) perceberam que 

muitos doentes estavam a ser deixados para trás. Por isto alunas do MIM fizeram o projeto 

Medchronic com médicos de família. Contactavam os doentes porque estar em casa fechados por 
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uma pessoa de 80 anos sem apoio familiar é complicado. Inicialmente a lista dedicava-se a doenças 

crónicas em doente com mais de 65 anos como diabetes e hipertensão e explorávamos esta fase. 

E numa altura de assoberbamento de trabalho por covid, este contacto com doente crónico e sem 

medicação e os médicos de família, foi muito importante para os dois lados. Numa fase posterior 

acabamos por ter listas de doentes com menos de 65 anos com este tipo de doenças e com início 

de doenças psiquiátricas que foi importante pela gerir o isolamento e a ansiedade associada a esta 

doença e a circunstância social. Assim este projeto posto em prática acabou por libertar os médicos 

de família de algum trabalho numa altura em que estavam sobrecarregados 

 

 

3.24 QLINIC 

 

O Qlinic é uma plataforma digital de saúde criada por alunos de Medicina da Universidade do 

Algarve, com o objetivo de responder gratuitamente às questões de saúde da população. 

Atualmente conta com a participação voluntária de mais de 500 profissionais de saúde das mais 

diversas áreas (Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Dentária, entre 

outras), tendo respondido a mais de 2500 questões no seu primeiro ano de existência. 

Surgiu em Abril de 2020, em plena pandemia de COVID-19, quando 5 alunos de medicina que 

prestavam ajuda na linha do SNS24, notaram que devido à grande afluência de chamadas 

telefónicas com dúvidas sobre o COVID-19, todas as outras questões não relacionadas ficavam por 

responder. Isto levou a uma desvalorização de eventos agudos e a uma descompensação de 

doenças crónicas, tanto por medo da população em recorrer aos serviços de saúde, como pela falta 

de resposta dos mesmos. 

Esta é uma plataforma simples de utilizar, onde qualquer pessoa com uma questão de saúde pode 

ser esclarecida num curto espaço de tempo. Para isso, basta visitar o site www.Qlinic.pt e preencher 

um pequeno formulário com a sua questão, que é recebida pela equipa de alunos de medicina do 

Qlinic. Posteriormente é feita uma primeira triagem, com colheita de uma pequena história clínica 

se necessário, e encaminhada a informação completa para o profissional de saúde mais indicado. 

A resposta é depois trabalhada pela equipa de estudantes de medicina do Qlinic de modo a ter uma 

linguagem mais acessível ao utilizador, retirando todo o jargão médico e fornecendo sempre que 
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possível informação útil que promova literacia em saúde. A versão final da resposta é enviada para 

o utilizador por e-mail ou pelo Whatsapp, conforme preferência. 

Com este projeto conseguimos dar acesso a toda a população um aconselhamento gratuito na área 

da saúde, evitando a pesquisa de informação em fontes não fidedignas, ao mesmo tempo que 

retiramos alguma sobrecarga aos serviços de saúde já existentes. 

O projeto Qlinic ficou em segundo, nos prémios “Eu Participo”, da Rede de Autarquias 

Participativas  

 

 

3.25 PRESENÇA ABC JÚRI FCT-AICIB 

 

O ABC através do seu Presidente Dr. Nuno Marques, durante o desenvolvimento do surto 

pandémico Covid-19, teve oportunidade de integrar importantes Júris na definição de apoios que 

consolidaram e deram meios para estratégias de combate à patologia.  

▪ “RESEARCH 4 COVID-19”  

A 24 de março 2020 a FCT, em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e 

Inovação Biomédica (AICIB), abre uma linha de financiamento excecional que visava apoiar 

projetos e iniciativas de investigação e desenvolvimento (I&D) já em curso ou a desenvolver 

e que respondam às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Apoio dirigido a unidades de I&D das instituições do ensino superior e seus institutos, 

Laboratórios do Estado e outras instituições públicas de investigação, sociedades públicas 

ou privadas científicas ou associações científicas sem fins lucrativos. 

 

 

 

 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2020 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            Maio 2021 40 

 

3.26 PRESENÇA ABC NETWORK INTERNACIONAL 

 

O ABC através do seu Presidente Dr. Nuno Marques, durante o desenvolvimento do surto 

pandémico Covid-19 teve oportunidade de integrar network fundamentais que consolidaram e 

deram meios para estratégias de combate à patologia.  

 

▪ 𝗘혂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝗻𝗲혁현𝗼𝗿𝗸  𝗮𝗻𝗱  혃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲  혀혁혂𝗱𝗶𝗲혀 

Em Nov 19, 2020, o ABC integra a "pan-European network for up-coming COVID-19 

vaccine trials", sendo 1 dos três centros portugueses incluídos. 

 

▪ European Reference Networks Assessment - Andalusian Agency for Healthcare 

Quality 

The Andalusian Agency for Healthcare Quality (ACSA) is one of the two Independent 

Assessment Bodies (IAB) selected by the European Commission to technically assess the 

European Reference Networks (ERNs), for rare, low prevalence and complex diseases. 

Recently, a new tender to perform the technical assessment of a sample of European 

Reference Networks (ERN) members’ applications has been released by the European 

Commission.   

Neste contexto foi um dos assessores nomeados para avaliar os centros de referência. 

 

▪ Reference Working Group of COVID Testing  

Esta participação foi como representante nacional no Working Group of COVID Testing da 

Comissão Europeia por nomeação do governo. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/en/european-reference-networks-assessment/
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/en/european-reference-networks-assessment/
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/en/european-reference-networks-assessment/
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3.27 POPULAÇÃO E TURISMO  

 

Face às especificidades do Algarve demos natural atenção a uma linha de apoio à população, assim 

como a ações para turismo e população.  

A população do Algarve dispõe de uma linha telefónica gratuita, a INFO COVID-19 Algarve, para 

esclarecimentos sobre a COVID- 19. A linha funciona todos os dias entre as 8h00 e as 20h00 através 

do número 800 222 019. Iniciativa do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 

Algarve (ABC) que visa esclarecer dúvidas, bem como informar os cidadãos sobre cuidados e 

procedimentos para garantir a segurança e cumprimento do Estado Emergência Nacional. 

Neste mesmo sentido foram firmados protocolos com associações ligadas ao turismo das quais o 

Protocolo entre a Associação de Turismo de Portimão e o ABC é um exemplo do realizado. 

Neste, foi estabelecido um protocolo entre o Município e o ABC, de forma a possibilitar que os 

trabalhadores das unidades hoteleiras existentes no concelho possam ser testados quinzenalmente 

no Drive Thru a funcionar no Portimão Arena. 

Nesta linha o Turismo de Portugal avançou com a parceria com o ABC para a realização dos 

testes serológicos IgM e IgG aos trabalhadores do Turismo de Portugal através do Algarve 

Biomedical Center, quer aos que estão em funções no Algarve, quer aos que se encontram nas 

restantes localidades do país em certas localidades.  

Relativamente à mesma, foram realizados testes serológicos IgM e IgG aos trabalhadores do 

Turismo de Portugal através do Algarve Biomedical Center, quer aos que estão em funções no 

Algarve, quer aos que se encontram localidades do país anteriormente referidas. A par da realização 

destes testes de imunidade, foi igualmente acordado que, sempre que tal se revele necessário, 

sejam efetuados pelo Algarve Biomedical Center Testes Covid-19 por RT PCR a trabalhadores do 

Turismo de Portugal, nos moldes articulados. 

Ainda neste enquadramento importa referir que o ABC realizou testes de diagnóstico à covid-19 

gratuitamente, no Estádio Algarve, a partir de 6 de agosto, aos cidadãos algarvios que viajem para 

a Madeira desde o continente. Nesta iniciativa que corresponde a um acordo estabelecido entre o 

Governo Regional da Madeira e o Algarve Biomedical Center, foram realizados no ano de 2020 cerca 

de 1674 testes. 

tel:800%C2%A0222%C2%A0019
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No mesmo sentido vieram os testes realizados à equipa do Sporting Clube Farense e outras 

entidades desportivas, num acordo com a Associação de Futebol do Algarve. 

Da mesma maneira para verificação da diversidade destas ações em concreto no terreno que fomos 

responsáveis, registe-se que nadadores salvadores de Lagos foram testados à Covid-19, a partir de 

junho. A medida pretendeu prevenir eventuais focos de contágio e garantir que quem tem a 

importante missão de salvar vidas nas praias reúne todas as condições para prestar essa função aos 

banhistas. Máscaras confecionadas em Portimão recebem "luz verde", uma vez que os protótipos 

cumpriram as recomendações do ABC – Algarve Biomedical Center, a Câmara de Portimão tomou 

a iniciativa de as enviar para a necessária certificação deste modelo de máscara comunitária o que 

foi atingido. 

 

 

3.28 APOIO PORTUGAL MASTERS E OUTRAS ATIVIDADES 

 

Importante para a manutenção da atividade dentro do possível de forma a que o país assegure 

algumas iniciativas e ao seu sucesso, mesmo em tempos de pandemia, o ABC assegurou a testagem 

ao Covid-19 na edição de 2020 do Portugal Masters. Como foi expressão da missiva de 

agradecimento nesta colaboração “não custa fazer bem feito, custa, sim, e dá trabalho, planear 

bem e seguir esse mesmo plano”. 

Esta importante capacidade e disponibilidade para testar com a qualidade que o ABC vem 

evidenciando junto da sociedade tem outro exemplo nos eventos realizados no Autódromo 

Internacional do Algarve. Outro tanto na realização das provas desportivas nos clubes de futebol 

do Algarve, como reportado acima. 

Além disso, tem dado resposta a surtos em diferentes municípios algarvios e alentejanos e testado 

lojas de cidadão de todo o país, sempre que se identifica um caso positivo, no âmbito de um 

protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa. 
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3.29 LINHA DE APOIO MÉDICO 

 

Numa primeira fase da pandemia disponibilizamos 163 profissionais para a Linha de Apoio Médico 

que, como o seu nome expressa, referenciava as boas práticas à medida que iam sendo conhecidas. 

Depois da entrada na fase de mitigação esta linha deixou de fazer sentido e foi extinta. Estes 

profissionais mantiveram disponibilidade para colaborar noutros processos e mantendo esta 

dinâmica foram alocados para outras atividades. 

 

 

3.30 PLATAFORMA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Plataforma de informação científica com Resumos de Evidência Científica. O ABC tem uma equipa 

liderada por um médico e com vários docentes a colaborar que está a fazer uma leitura diária de 

todas as recomendações e no início da próxima semana começa a emanar um memorando de 1 

página para que os clínicos e entidades que andam ocupadas no terreno tenham toda a informação 

já "digerida". 

Nesta dinâmica permanente em que algumas ações são suplementadas por outros que aparecem 

na prática e, como a anteriormente referenciada, isto permite libertar ativos para abarcarmos 

noutras ações no terreno. 

 

 

 
 

 

3.31 FORMAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS LARES  

 

No final do anos começamos a formação para funcionários de Lares de Idosos em gestão de surtos 

de Covid-19. Esta ação insere-se no programa de apoio aos lares do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social para trabalhadores de lares de idosos, uma iniciativa que abrange 

quase 1.500 pessoas em todo o país. 
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Esta ação tem a duração de 35 horas, ao longo de cinco dias, ficando os trabalhadores dotadas de 

“competências essenciais para atuarem em estruturas residenciais para idosos com surtos ativos de 

covid-19”. Estas formações são gratuitas e ministradas por médicos e enfermeiros especializados, nas 

instalações do IEFP espalhadas pelo país. 

A formação é dada no âmbito de uma parceria do Algarve Biomedical Center (Centro Académico de 

Investigação e Formação Biomédica do Algarve), da Universidade do Algarve, com o Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM). 
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4. AÇÕES ESTRUTURANTES ATIVIDADE ABC 

 

 
Este ano de 2020 pela dinâmica que se gerou nas atividades do ABC, face à necessidade que as 

ações no terreno assim determinavam, implementou uma maior robustez e crescimento em 

instalações, laboratórios, gabinetes específicos e outros que se reportam neste capítulo 

 

 

 

 

4.1 Gabinete de Apoio ao Conselho Executivo do ABC e Direção da AD-ABC  

O Gabinete de Apoio ao Conselho Executivo do ABC está na dependência do Conselho 

Executivo, sendo proporcionados os recursos humanos e financeiros para o seu 

funcionamento pela AD-ABC. O gabinete de apoio à direção da AD-ABC é constituído por 

elementos que apoiam as atividades da direção.  

O Gabinete de apoio é composto pelo chefe de gabinete, pelo secretariado, pela 

contabilidade e gestão, pelo departamento de recursos humanos, pelo apoio jurídico e 

contencioso e pelo gabinete de comunicação e imagem.  
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Das alterações mais significativas, bem como as funções de cada uma destas estruturas que 

no âmbito da AD-ABC apoiam o Conselho Executivo do ABC, destaque-se o secretariado 

que teve um assinalável incremento, resultante naturalmente desse volume das atividades 

desenvolvidas neste ano.  

a. Chefe de Gabinete  

b. Secretariado 

c. Gabinete de Contabilidade e Gestão  

A contabilidade e gestão da AD-ABC possuiu um incremento muito significativo em 

2020, tendo sido necessário os 2 recursos humanos afetos à sua atividade. Para além 

do seu próprio gabinete a AD-ABC possui a contabilidade organizada através da 

contratualização da empresa MECANEX. 

d. Gabinete de Gestão de Recursos Humanos  

A gestão e contratualização dos recursos humanos da AD-ABC possui um incremento 

muito significativo de atividade em 2020. Para a gestão dos recursos humanos houve 

a necessidade de duas pessoas, recursos humanos dotados das condições necessárias 

para a execução das suas tarefas.  

e. Gabinete de Apoio jurídico e contencioso  

O apoio jurídico do ABC e da AD-ABC foi garantido em 2020 através da prestação de 

serviços contratualizada por empresa especializada de advogados, em regime de 

consultoria, para a elaboração dos pareceres necessários.  

Este apoio jurídico é efetuado pela empresa CAPA, com sede em Coimbra.  

f. Gabinete de Comunicação e Imagem  

O apoio à comunicação e imagem do ABC e AD-ABC é proporcionado através da 

contratualização de recursos próprios para design e atarvés da contratualização 

externa de prestação de serviços especializados de comunicação institucional.  

No ano de 2021 o Gabinete de Comunicação e Imagem continuará a garantir a 

atualização do site do ABC, participação do ABC nas redes sociais, bem como o apoio 

na elaboração gráfica da revista LifesAving, Algarve Médico e da Newsletter do ABC.  
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g. Gabinete de Informática e Tecnologias de Informação  

O apoio informático e de tecnologais de informação será proporcionado ao ABC e AD- 

ABC através da contratualização dos serviços especializados externos para o efeito. 

Poderão ainda ser estabelecidas parcerias estratégicas de desenvolvimento e inovação 

de tecnologais de informação, juntando o conhecimento técnico e científico da 

biomedicina e cuidados de saúde, com departamentos de inovação e desenvolvimento 

de parceiros académicos ou empresariais em tecnologias de informação.  

 

4.2 Gabinete de Apoio à Prospeção Nacional e Internacional  

Este ano de 2020 mostrou um ABC enquadrado numa realidade científica, de inovação e 

formação que é atualmente assente na globalização do conhecimento. Qualquer estrutura 

para subsistir e se manter com caráter inovador constante necessita de se conseguir 

enquadrar adequadamente a nível regional, nacional e sobretudo internacional.  

A pandemia que vivemos em 2020 do COVID 19 mostra a importância determinante da 

união de esforços e da partilha de iniciativas inovadoras e científicas, já permite uma 

evolução e resposta rápida das instituições em prol da sociedade. O ABC mostrou grande 

capacidade de enquadramento e liderança regional, nacional e até mesmo internacional, 

com benefícios para o desenvolvimento científico constante e na sua aplicação em 

benefício da comunidade.  

A lição tirada da pandemia em termos de união de esforços deverá ser reforçada, 

proporcionando as condições para o seu reforço noutras matérias e respostas regionais, 

nacionais e internacionais. A criação no final do ano deste gabinete de apoio à prospeção 

do ABC, a ser apoiado pela AD-ABC, pertende garantir a captação de recursos financeiros 

necessários para atingir os objetivos pretendidos a nível regional, nacional e internacional.  

a. Unidade de Gestão de Projetos  

A Unidade de Gestão de Projetos da AD-ABC tem como função colaborar na elaboração 

das candidaturas aos concursos disponíveis, sejam nacionais ou internacionais. Esta 

Unidade é responsável pela submissão das candidaturas e pelo acompanhamento da 
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sua execução. Funcionará em estreita articulação com o Departamento de 

Investigação e com o Departamento de Formação do ABC.  

Esta Unidade no ano de 2020 foi responsável por candidaturas que hoje são projetos 

em curso, cujo financimento será garantido através das candidaturas da própria 

unidade.  

 

4.3 Comissão de Ética do ABC  

O ABC tendo em conta a sua atuação na investigação translacional, clínica e na melhoria 

dos cuidados de saúde, dotou-se de uma Comissão de Ética com os elementos adequados 

para a avaliação de seus projetos.  

A Comissão de Ética do ABC é composta por um conjunto de personalidades internas e 

externas ao ABC, de reconhecimento mérito e curriculo em ética. Esta comissão tem um 

regulamento próprio, reune regularmente em função das solicitações, sendo rigorosa e àgil 

na avaliação dos projetos aí submetidos.  

O apoio de secretariado à Comissão de Ética do ABC é garantido através do mesmo 

secretariado que dá apoio ao CE do ABC.  

 

4.4 Gabinete de Estatística e Análise de Dados  

O Gabinete de estatística e análise de dados, possui as seguintes funções: Colaborar no 

cálculo da amostra para os estudos a realizar; Definir o plano de análise estatística dos 

dados do projeto; Analisar os dados obtidos nos estudos.  

O apoio aos gabinetes acima indicados será disponibilizado pelos recursos disponibilizados 

para a Unidade de Gestão de Projetos pela AD-ABC.  
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4.5 Departamento de Investigação Clínica e Translacional ABC – Research Institute 

ABC – Clinical Advanced Research  

O Departamento de Investigação Clínica e Translacional do ABC está integrado em redes 

estratégicas de Investigação Nacional e Europeias, nomeadamente a rede ptCRIN e ptCAC. 

O Centro de investigação pretende ser uma estrutura capacitada para se constituir como 

uma referência nacional e internacional.  

O Departamento possui estruturas de apoio quer ao Centro de Investigação Fundamental 

e Translacional, o ABC – Research Institute (ABC-RI), quer à Investigação Clínica, o ABC – 

Clinical Advanced Research (ABC – CAR), nomeadamente:  

a. ABC- Clinical Research Incubator Center (ABC-CRIC) 

O ABC-CRIC possui as seguintes funções:  

- Colaborar no desenho de projetos, fornecendo aos investigadores um apoio na 

determinação e execução eficiente dos objetivos e das tarefas do projeto de 

investigação, em articulação com o Gabinete de Estatística e Análise de Dados;  

- Ajudar a identificar outros investigadores /diretores de serviços no consórcio ou 

parceiros com expertise teórica ou prática complementar;  

- Colaborar na projeção e calendarização dos custos associados ao projeto de 

investigação, em articulação com o Gabinete de Contabilidade e Gestão;  

- Colaborar na pesquisa de fontes de financiamento em colaboração com o Gabinete 

de Apoio à Prospeção Nacional e Internacional;  

- Colaborar na escrita e submissão do projeto de investigação às candidaturas 

disponíveis, em colaboração com o Gabinete de Apoio à Prospeção Nacional e 

Internacional.  

- Apoiar os investigadores na escrita e publicação dos artigos científicos, bem como no 

registo de patentes.  

a. ABC – Research Institute (ABC-RI)  

O ABC-RI é constituído em estreita colaboração com a Faculdade de Medicina e 

Ciências Biomédicas (FMCB) e no âmbito de um protocolo estabelecido com a 
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Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação 

Biomédica do Algarve (AD-ABC), com a incubação científica de oito dos seus 

investigadores principais no Programa de Investigação da Fundação Champalimaud e 

de uma investigadora integrada no Comprehensive Health Research Center (CHRC). O 

desenvolvimento e crescimento do ABC-RI irá assentar na ideia de que a inovação 

biomédica e clínica tem maior impacto envolvendo colaborações, combinação de 

investigação básica, translacional e clínica, com um importante foco na ligação à 

Faculdade e aos seus estudantes, assim como à sociedade civil.  

A missão do Instituto é “fornecer uma visão integrada para compreender e tratar 

doenças humanas relacionadas com o envelhecimento”.  

O ABC-RI com a sua criação em outubro de 2020, comissão instaladora em novembro 

e o regulamento em dezembro, beneficia da estrutura global do ABC, estando os seus 

objetivos de investigação fortemente relacionados com o Biobanco do ABC, com o 

ABC-CAR e com o Centro de Cirurgia Experimental. No mesmo alinhamento, irá ter os 

benefícios da coneção a um Hospital Universitário, incentivando a cooperação entre 

os investigadores e os clínicos. Mais ainda, beneficiará do ambiente local no contexto 

do Envelhecimento, sendo o Algarve um uma referência importante em 

Envelhecimento Ativo e Saudável que vemos ser opção igualmente da União Europeia. 

b. ABC – Clinical Advanced Research (ABC – CAR)  

O ABC – Clinical Advanced Research (ABC – CAR) tem como objetivo ser uma referência 

nacional e internacional na investigação clínica. O ABC-CAR oferecerá uma ampla 

variedade de serviços, incluindo: apoiar o desenvolvimento de estudos clínicos pelos 

seus investigadores com o objetivo de apoiar as iniciativas inovadoras para os vários 

stakeholders da saúde; apoiar o investigador na através de consultoria e 

aconselhamento na preparação e implementação de projetos de investigação clínica 

nacionais e internacionais, apoio operacional na sua implementação e na condução 

dos ensaios clínicos, apoio nas questões de financiamentos e custos, apoio na 

realização do orçamento e na obtenção de seguros, revisão de protocolos e do 

consentimento informado de acordo com as orientações dos reguladores nacionais e 

internacionais; apoio estatístico para os estudos, incluindo o cálculo da dimensão da 

amostra e análise dos resultados obtidos; apoio à publicação dos resultados científicos, 
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nomeadamente à escrita e submissão para publicação dos artigos resultantes da 

investigação clínica; Apoio para captar financiamento nacional e internacional, 

nomeadamente nas redes de investigação disponíveis, incluindo a preparação e a 

submissão das candidaturas.  

O ABC-CAR será dotado dos recursos humanos necessários para a prossecução dos 

seus fins pela AD-ABC, nomeadamente um gestor de projetos e os necessários study 

coordinators, cujo número dependerá da evolução do número de estudos em curso. O 

financiamento será obtido das suas atividades e da obtenção de fundos europeus, 

como é o caso da candidatura recente no Âmbito da rede estratégica ptCRIN que terá 

aplicação com aplicação com início em 2021.  

 

4.6 Departamento de Formação 

O Departamento de Formação do ABC está organizado num gabinete de apoio à formação 

pré-graduada e num gabinete de apoio à formação pós graduada.  

Durante os anos transactos do ABC ocorreu um incremento progressivo no número de 

cursos e reuniões de formação do ABC, principalmente na vertente pós graduada. A 

ocorrência da pandemia por COVID 19 levou a uma redução do número de cursos de 

formação realizados.  

O apoio do ABC à atividade formativa expressa-se em todas as suas vertentes: no Apoio a 

reuniões formativas da Faculdade de Medicina e Ciência Biomédicas (FMCB); no Apoio às 

atividades curriculares com intervenção na comunidade dos alunos da FMCB; no Reforço 

dos cursos de formação pós graduada do ABC; no Apoio à organização de reuniões 

formativas pós graduada; no Apoio ao Programa Doutoral de Investigação Clínica da FCMB.  

 

a. Gabinete de Apoio à Formação Pré Graduada  

Nos últimos anos e em especial no ano de 2020 os alunos da FCBM da Universidade do 

Algarve demonstraram uma grande capacidade de desenvolver atividades clínicas de 

intervenção na comunidade. Este gabinete é a evolução do apoio que o ABC vem 
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expressando à realização de Meetings e à realização de cursos específicos, como é 

exemplo o curso de suporte básico de vida com DAE e de suporte avançado de vida.  

Para além das atividades elencadas desde a sua origem, este gabinete dará expressão 

do apoio do ABC ao previsível contrato programa do Mestrado Integrado de Medicina, 

Universidade do Algarve, que visa criar as condições adequadas para ocorrer um 

aumento significativo do número dos alunos do Mestrado Integrado em Medicina 

(MIM) da UAlg. 

b. Gabinete de Apoio à Formação Pós Graduada  

A existência de um plano único de formação continua pós graduada leva a um 

incremento de qualidade da formação e a uma maior participação por parte dos 

profissionais de saúde no Algarve. O ABC manterá também e reforcará o apoio à 

organização de reuniões científicas pelos profissionais de saúde do Algarve, com a 

organização de jornadas e simpósios temáticos, respondendo à solicitação dos 

profissionais de saúde da região.  

À ação iniciada com programa de formação pós graduada em princípios de medicina, 

que a AD-ABC apoia aos investigadores da Fundação Champalimaud, de acordo com o 

definido no acordo específico assinado em 2020 entre as entidades, será para 

continuar em 2021. Este triénio será ainda em termos de formação pós graduada 

marcado pelo apoio ao Programa Doutoral em Investigação Clínica por parte da AD-

ABC, sendo espectável um incremento gradual dos apoios solicitados neste âmbito. A 

atividades formativas serão desenvolvidas com apoio científico do ABC e com o apoio 

de organização e gestão da AD-ABC.  

 

4.7 Propostas no âmbito Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse 

Estratégico 

Concurso a fundos europeus dos projetos ABC Loulé Health & Research: 

•  
Portuguese Clinical Research infraestructure network (PtCRIN) - ABC – Algarve Biomedical 
Center 
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• Rede Nacional de Centros Académicos Clínicos (PtCAC) - ABC – Algarve Biomedical Center, 
do qual são copromotores a Universidade do Algarve – CBMR – Center for Biomedical 
Research e o Centro Hospital Universitário do Algarve, EPE (CHUA) 
 

Nesta ação estruturante do ABC foram apresentadas duas candidaturas apresentadas pela 

Associação para o Desenvolvimento do Centro de Investigação e Formação Biomédica do Algarve 

(AD-ABC). Os dois projetos integram-se no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de 

Interesse Estratégico (RNIE), fazendo parte das redes portuguesas de centros académicos clínicos 

(PtCAC) e de infraestruturas de investigação clínica avançada (Pt-CRIN), procura assegurar a 

transferência de serviços de instituições de caráter nacional da área da saúde, como o Instituto 

Português do Sangue e Transplantação e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, para 

o Algarve.  

Ambos os projetos estão alinhados com a Estratégia Regional de Inovação e Investigação para a 

Especialização do Algarve), nomeadamente no domínio de especialização da saúde e bem-estar. 

O projeto de maior dimensão, apresentado em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve, EPE (CHUA) e denominado PtCAC CRE-ABC, integra a Rede Nacional de Centros Académicos 

Clínicos e visa a edificação do Centro de Investigação de Excelência do Centro Académico de 

Investigação e Formação Biomédica do Algarve, o qual ambiciona potenciar a cooperação de um 

conjunto de valências multidisciplinares com elevado impacto na produção científica. O objetivo é 

capacitar a infraestrutura com tecnologia de ponta, que permita aos investigadores e médicos, 

desenvolver colaborações e novos conhecimentos clínicos. Concretizando uma parceria inovadora 

com o município  

Pela sua parte, o projeto do Centro de Investigação Clínica Avançada e gestão de ensaios clínicos 

do Algarve (Pt- CRIN - CIC Algarve) visa desenvolver, de forma integrada e multidisciplinar, um 

conjunto de infraestruturas e recursos vocacionados para promover a cooperação nacional e 

internacional em investigação clínica, bem como aumentar a qualidade da pesquisa e inovação 

terapêutica para o benefício dos pacientes, cidadãos e sistemas de saúde. Pretende-se uma atuação 

multidisciplinar com enfoque nas áreas das neurociências, oncologia e cardiovascular.  
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5. ATIVIDADE CIENTÍFICA 

 

Previamente à instalação da pandemia houve uma série de iniciativas onde o ABC esteve presente 

na sua viabilização. Naturalmente, neste ano de 2020, são em menor número relativamente ao 

expresso em anos anteriores face ao concreto do confinamento e regras decorrentes da pandemia. 

Uma desses apoios prévios à pandemia, não se traduz em atividade científica, mas é aqui reportada 

pela simbologia que transparece face ao que vimos ao longo do ano: todos vestiram a nossa 

camisola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O departamento desportivo do Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Algarve (NeMed), com o patrocínio 
do ABC - Algarve Biomedical Center  para a equipa oficial de futsal, a MedUnited e para o NeMed. 
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5.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS  

Foram publicados durante o ano de 2020 uma série de artigos científicos por investigadores que 

integram o consórcio ABC. Da Universidade neste ano registam-se 55 publicações onde se inclui o 

ABC como afiliação. Em anexo podemos erificar a listagem destas publicaões. No quadro abaixo 

apresentado verificamos esta atividade mantida, relativamente ao CHUA. 
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5.2 COMUNICAÇÕES ORAIS, POSTERS E APOIO A PUBLICAÇÃO 

 

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

Naturalmente que este ano de 2020 assistimos a uma redução deste atividade, já que as reuniões 

científicas como sabemos foram em larga medida proteladas. 

No domínio do apoio à publicação registe-se o apoio às publicações abaixo discriminadas. 

 

Ainda no domínio das publicações o apoio do ABC foi determinante a concretização da 

disponibilização da Dynamed + Medline Complete + Health Policy Reference Center aos membros 

do ABC, sejam do CHUA, UAlg ou ARS. Uma verdadeira sinergia para benefício de todos. 

 

5.3 REVISTAS CLÍNICAS  

 

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. Estas revistas vêm fazendo a sua 

progressão e aproximam-se de uma fase onde a sua indexação será uma prioridade. 

O Algarve Médico durante o ano 2020 cumpre dois anos de publicação em contínuo, condição 

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

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

o objetivo da sua indexação.  
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A revista LifeSaving é a única revista em Portugal dedicada à área da emergência médica e 

contando já com reconhecimento a nível nacional e com o apoio do ABC encerrou 2020 com 18 

números publicados. 

Durante este ano o site do ABC foi reformulado com outros conteúdos e outra dinâmica. Está muito 

mais consistente e aloja nas suas páginas as Revista LifeSaving e Algarve Médico. Pretende-se tornar 

mais presente o entendimento que todos nós, afiliados numa das instituições que deram origem 

ao consórcio, somos membros do ABC. 

 

5.4 JORNADAS ABC 

 

O planeamento das Jornadas ABC de 2020, previstas para Abril no Arena Portimão, cujos elementos 

estruturantes foram iniciados, por razões obvias relativas ao Covid-19, tiveram de ser suspensas. 

Fica a continuação em moldes a determinar quando for possível, talvez em 2021 e em modelo 

eventualmente misto, com teleconferências e parte presencial. 

As Jornadas ABC mantem-se como um dos elementos estruturantes da atividade do centro 

académico clínico. Estas reuniões (a próxima serão as IV Jornadas ABC) promovem um encontro 

entre investigadores no Laboratório e outros ligados à Clínica. Pretende-se uma sinergia de pontos 

de vistas para que as equipas, fazendo trabalho em áreas com afinidade, se reforcem com os 

componentes dos dois lados da questão, laboratório e clínica. 

 

5.5 FORMAÇÃO CONTÍNUA  

 

O ABC durante o ano de 2020 realizou uma série de Cursos de Formação Pós-Graduada. 

Formações SBV-DAE de 2020: 83 formações, com um total de 814 formandos. 

Formações SAV de 2020: 1 formação, com um total de 14 formandos. 

Total de Refresh 2020: 1 formação, com um total de 10 formandos. 

 

Estas ações de Cursos o outras Formações executadas no âmbito do projeto LIFE estão inseridas no 

capítulo correspondente. 
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6. L I F E 

 
 

 

Este ano de 2020, ano de pandemia levou a um reajuste frequente das atividades programadas e a 

programar. Assim e como poderemos verificar os vários ritmos a que estivemos sujeitos, este 

relatório reflete esse facto, apresentando-se em dois semestres. 

Logo no inicio do ano registe-se uma boa informação: fomos acreditados pelo Instituto Nacional de 

Emergência Médica nas valências SIV e SAV. 

O primeiro curso do anos SAV estava creditado de qualidade excecional! 

Outra opção de fundo no projecto LIFE que o ABC desenvolveu em continuidade com os anos 

anteriores, foi uma estrutura de investigação, formação e prestação de cuidados de saúde, visando 

a implementação de cuidados na comunidade, dotando a população da região de capacidade de 

realizar suporte básico de vida (SBV) e de utilização de desfibrilhadores automáticos externos (DAE). 

Naturalmente que a pandemia covid teve alguma repercussão. Vejamos, com o recurso às figuras 

a repercursão e o que, mesmo assim, foi possível levar a cabo. 

 

 

1 – Plano formativo 1º Semestre de 2020 

 

Fig.1 Calendário de ações formativas de SBV-DAE 
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Fig.2 Calendário de ações formativas de SBV-DAE 

 

Fig.3 Calendário de ações formativas de SBV-DAE e SAV 

 

Fig.4 Calendário de ações formativas de SBV-DAE 
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Fig.5 Calendário de ações formativas de SBV-DAE 

 

Fig.6 Calendário de ações formativas de SBV-DAE 

 

Quadro I. Resumo ações formativas  SBV-DAE e SAV 

Reportagem fotográfica 1º Curso de SAV 

Nos dias 02 e 03 de Março de 2020, realizou-se nas instalações do DCBM-UALG, o primeiro curso 

de SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (SAV) a cargo dos formadores do Algarve Biomedical Center com 

 

FORMAÇÃO ABC - LIFE 

 

Nº ações formativas 

Nº 

Formandos 

Suporte Básico de Vida com 

DAE (SBV-DAE) 

 

52  

 

500 

Suporte Avançado de Vida  

(SAV) 

 

1 

 

14 
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acreditação pelo Instituto Nacional de Emergência Médica. O ABC mantém a sua aposta na 

formação cada vez mais especializada dos profissionais de saúde, trazendo para a região novas 

oportunidades formativas. 
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2 – Cursos de formação – ENTIDADE ACREDITADA INEM 

 

 

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

• Suporte Imediato de Vida (SIV) 

• Suporte Avançado de Vida (SAV) 

3 – Implementação novos cursos de formação 

No decorrer do mês de Fevereiro de 2020 concluiu-se os cadernos de formação de dois novos cursos 

a ser ministrados pelos formadores ABC-LIFE. O curso de Primeiros Socorros no Adulto com a 

finalidade de prestar a primeira assistência a vítimas de acidentes ou doença súbita atá à chegada 

dos meios de socorro e o curso de Suporte básico de vida Pediátrico e Primeiros Socorros 

Pediátricos cujo objetivo é a aquisição de competências técnicas para realizar manobras de 

reanimação cardiorrespiratória em crianças e bebés. As primeiras ações de formação vão iniciar 

brevemente. 
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4 – Programas de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) 

Quadro 2. Programas de DAE do ABC 

 

 

 

 

  

 

 

 

Programa de DAE 

 

Nº DAE Nº ODAE Estado 

DCBM - UALG 
 
1 

 
43 Actualizado 

Hotel Alísios - Albufeira 
 
2 

 
8 Em actualização 

 
Estádio Municipal de Lagos 1 11 Activo 

 
Município de Loulé 60 >1000 Em implementação 

 
Município de Silves 11 72 Em implementação 
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5 – Investigação ABC – INEM – Medicina  UALG – CHUA 

Quadro 3. Estudos de Investigação ABC – INEM – Medicina  UALG – CHUA 

 

O grupo de investigação na área da emergência do ABC está a concluir a análise de todas as 

Paragens Cardiorrespiratórias da região Algarvia ao longo do ano de 2019. Esta contabiliza 1184 

eventos com uma sobrevivência de 19 vítimas. A análise, realizada em conjunto com o INEM, o 

DCBM-UAlg e o CHUA permitirá obter todo o perfil da região e identificar oportunidades de 

melhoria de cuidados na região. Será possível ainda sustentar cientificamente as medidas temos 

vindo a implementar na região com os planos de SBV-DAE. O paper será submetido brevemente à 

revista científica Ressuscitation, com Impact Fator de 4,215. 

 

 

Estudo 

 

Entidades Descrição 

Paragem 
Cardio-

Respiratória 
(PCR) 

ABC 
INEM 

Medicina UALG 
CHUA 

 

Análise Quantitativa de todos os 
casos de PCR extra-hospitalar no 

Algarve no ano de 2019, 
totalizando 1184 acontecimentos* 

Satisfação da 
Formação 
SBV-DAE 

ABC 
INEM 

Medicina UALG 
 

Tratamento dos dados dos 
questionários de Satisfação da 

formação SBV-DAE  
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1 – Plano formativo 2º Semestre de 2020 

O calendário de ações formativas estendeu-se ao longo do semestre. Foi possível remarcar, na 

quase totalidade, as ações que tinham sido canceladas em meses anteriores devido à Pandemia por 

COVID-19.  

 

Quadro 1. Resumo ações formativas  SBV-DAE 

Curso de SAV – Alunos MIM UALG 

Nos dias 05 e 06 e 12 e 13 de Setembro de 2020, realizou-se nas instalações do DCBM-UALG, o 

curso de SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (SAV) para os alunos do MIM UALG a cargo dos formadores 

do Algarve Biomedical Center. O ABC mantém a sua preocupação na formação continua, daqueles 

que podem vir a ser os novos reforços na área da medicina na região do Algarve contribuindo para 

a formação dos médicos da UALG, levando também para fora da região o sucesso deste contexto 

de aprendizagens 

2 – Cursos de formação – ENTIDADE ACREDITADA INEM 

 

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

• Suporte Imediato de Vida (SIV) 

• Suporte Avançado de Vida (SAV) 

3 – Novos cursos de formação 

Os novos cursos a ser ministrados pelos ABC, estão programados para iniciar no novo ano de 2021. 

A bolsa de formadores ABC foi atualizada durante este semestre de forma que se possa dar início 

às referidas ações de formação. Os contatos com as entidades para realização dos cursos, estão 

programadas para o início do ano de 2021.  

 

 

FORMAÇÃO ABC - LIFE 

 

Nº ações formativas 

Nº 

Formandos 

Suporte Básico de Vida com 

DAE (SBV-DAE) 

 

35  

 

400 
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4 – Programas de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) 

Quadro II. Programas de DAE do ABC 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Programa de DAE 

 

Nº DAE Nº ODAE Estado 

DCBM - UALG 
 
1 

 
43 Ativo 

Hotel Alísios - Albufeira 
 
2 

 
8 Suspenso Temporáriamente 

 
Estádio Municipal de Lagos 1 11 Ativo 

 
Município de Loulé 60 >1000 Ativo 

 
Município de Silves 11 72 Em implementação 
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Programa de DAE – Plataforma de Licenciamento PNDAE INEM 

Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, o ABC colaborou com o Programa Nacional de 

Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE) na submissão dos dados dos seus programa de DAE na 

Plataforma lançada pelo INEM para o licenciamento de programas de DAE. A plataforma permitia 

facilitar o processo de licenciamento dos programas de DAE, bem como o acesso das entidades às 

informações sobre os mesmos.  

Estava a ser implementado através da plataforma, um sistema de geolocalização dos DAEs dos 

programas locais, em que o ABC colaborou com a inserção dos dados necessários para o efeito. 

No final de Setembro, a Plataforma deixou de estar disponível o que gerou um atraso no 

licenciamento de inúmeros programas de DAE sob a manutenção e gestão do ABC. 

 

Programa de DAE – Município de Loulé 

Os programas de DAE do Município de Loulé começaram a ser implementados em Setembro de 

2020, estendendo-se pelos meses de Novembro e Dezembro. 

As ações realizadas neste âmbito consistiram na preparação dos materiais necessários à instalação 

dos DAEs: 
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• Elaboração dos documentos de monitorização; 

• Agendamento de visitas presenciais aos locais em articulação com a Proteção Civil 

Municipal de Loulé; 

• Deslocação aos locais; 

• Testagem dos DAEs; 

• Verificação dos consumíveis que acompanham os DAEs; 

• Verificação das caixas de parede onde fica colocado o DAE; 

• Ensinos aos responsáveis dos locais sobre a monitorização semanal obrigatória ao DAE; 

• Disponibilização do contato de Apoio DAE 24. 

 

Programa de DAE – Apoio DAE 24h 

Foi implementado nos meses de Setembro e Outubro uma linha de apoio 24 horas, 7 dias 

por semana para os Programas de DAE licenciados pelo ABC. O intuito da criação deste 

apoio teve por base a necessidade de prestar auxílio nas questões relacionadas com a 

monitorização e supervisão dos programas de DAE, bem como ser o meio de contato 

preferencial, caso algum DAE seja utilizado. 

O número de Apoio DAE 24h fica a cargo da Enfermeira Vera Cartaxo, com supervisão 

pelo Dr. Mourão Carvalho. 

 

Reportagem fotográfica – Instalação de DAEs 
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5 – Investigação ABC – INEM – Medicina  UALG – CHUA 

 

Estudo 

 

Entidades Descrição 

Paragem 
Cardio-

Respiratória 
(PCR) 

ABC 
INEM 

Medicina UALG 
CHUA 

 

Análise Quantitativa de todos os 
casos de PCR extra-hospitalar no 

Algarve no ano de 2019, 
totalizando 1184 acontecimentos* 
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Quadro III. Estudos de Investigação ABC – INEM – Medicina  UALG – CHUA 

O grupo de investigação na área da emergência do ABC concluiu a análise de todas as Paragens 

Cardiorrespiratórias da região Algarvia ao longo do ano de 2019. Esta contabiliza 1184 eventos com 

uma sobrevivência de 17 vítimas. A análise, realizada em conjunto com o INEM, a FMCB-UAlg e o 

CHUA permitiu obter todo o perfil da região e identificar oportunidades de melhoria de cuidados 

na região. Será possível ainda sustentar cientificamente as medidas temos vindo a implementar na 

região com os planos de SBV-DAE. O paper foi submetido à revista científica Ressuscitation, do 

European Concil, com Impact Fator de 4,215, e encontra-se já em fase final de revisão para 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação da 
Formação 
SBV-DAE 

ABC 
INEM 

Medicina UALG 
 

Tratamento dos dados dos 
questionários de Satisfação da 

formação SBV-DAE  
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Fig. 7 Fluxograma - OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST (OHCA) IN 2019: THE CASE OF ALGARVE REGION 
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7. REUNIÕES CIENTÍFICAS 

 

 

Durante o ano de 2020 o ABC manteve 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 Algarve. Este apoio visa fomentar a organização de reuniões científicas 

de carácter regional, nacional e internacional, incrementado assim de forma significativa o 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente que no ano 2020 esta atividade decorreu nos dois meses iniciais. Durante o início do 

ano decorreram com o apoio do ABC o 2º Curso de Cirurgia Endoscópica Nasossinusal e do 1º Curso 

de Otoendoscopia – Hands on Course.  

Estas duas iniciativas formativas da responsabilidade do Serviço ORL do CHUA, decorreram no 

Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve.  
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8. PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 
 

 

O ABC possui parcerias estratégicas já estabelecidas bem como outras que foram estabelecidas 

durante 2020 e este ano de pandemia permite verificar vários níveis de parcerias e protocolos. Para 

além das parcerias decorrentes da nossa natureza de CAC e que derivam desta nossa especificidade, 

verificamos outros três conjuntos: a nível regional, nacional e internacional. 

Das primeiras estaca-se a parceria com a Câmara Municipal de Loulé, estabelecida através do 

protocolo ABC Loulé Active Life Health & Research e que levará à criação de uma infraestrutura 

adequada para o desenvolvimento das atividades do ABC, criando um ambiente de inovação, 

investigação e consequentemente levando a uma melhoria dos cuidados de saúde na região. 

Antecipamos mesmo que esta parceria com o Municipío de Loulé seja uma aposta central no 

desenvolvimento das atividades de biomedicina no sul do país, com grande influência em termos 

nacionais.  

A parceria com o Municipio de Loulé é também estratégica para a o reforço dos protocolos que se 

encontram em vigor, parcerias nacionais, com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

INFARMED, Instituto Português do Sangue e Transplantação, Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde e Instituto Nacional de Emergência Médica. Da mesma maneira parcerias com  a Associação 

de Municípios do Algarve, com a CCDR Algarve e com a Região do Turismo do Algarve, são 

fundamentais já que propiciam uma união de esforços com vista a um reforço e garantia de união 

do turismo com a saúde e a inovação biomédica.  

Acerca das parcerias estratégicas nacionais efectuadas durante 2020 damos especial relevo à feita 

com a Fundação Champalimaud, que se reveste de importância crucial em termos de investigação 

e formação, visando a melhoria dos cuidados de saúde da região.  

A nível europeu registe-se sobretudo a parceria a nível da Cancer Core for Europe.  
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8.1 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). 

Ninguém – absolutamente ninguém conseguiria prever um ano tão atípico como o de 2020. A 

pandemia provocada pelo novo coronavírus, detetado numa cidade chinesa (Wuhan) no final de 

2019, rapidamente espalhou-se pelos quatro cantos do planeta, provocando um autêntico 

terramoto a nível social, económico e financeiro, cujas réplicas estão ainda hoje a ser sentidas. Foi 

absolutamente assombroso assistir à forma como um agente infecioso invisível mudou tão 

abruptamente o nosso quotidiano, criando novas necessidades, alterando valores materiais e 

modificando as prioridades de povos e nações inteiras. 

Esta nova realidade criou, obrigatoriamente, uma necessidade de adaptação quase imediata de 

todos os setores a esta nova forma de quotidiano. As atividades de Farmacovigilância não foram 

exceção e foi necessário, em tempo record e sem planeamento prévio, adotar medidas rápidas e 

eficientes para garantir a continuidade das notificações de suspeitas de reações adversas e 

restantes atividades de formação e divulgação do Sistema Nacional de Farmacovigilância. 

Concretamente, as reuniões internas foram substituídas por videoconferências, as visitas aos 

diversos estabelecimentos e instituições foram substituídas por chamadas telefónicas e e-mails e 

as atividades formativas foram adaptadas em formato de webinars. Foi também reforçada a 
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presença da UFALBA nas redes sociais (através das diferentes ferramentas de social media), de 

modo a transmitir ao máximo de pessoas possível que as atividades de Farmacovigilância também 

estavam “On”.  

As diversas plataformas das redes sociais desenvolveram um papel importante na disseminação de 

informação credível e cientificamente correta relativa à segurança dos diversos medicamentos que 

foram sendo utilizados no combate à pandemia. No entanto, as mesmas redes sociais foram 

também fonte de muita desinformação, teorias de conspiração e fake news que certamente 

provocaram um impacto negativo no controlo desta pandemia. 

Ao contrário do que seria esperado e tendo em conta todos os fatores externos e adversidades, os 

indicadores e resultados de atividade da UFALBA mantiveram-se estáveis. Um desse indicadores é, 

por exemplo, o n.º de notificações mensal: 

 
 

2021 – O DESAFIO DAS VACINAS 

2021 será um ano de enormes e variados desafios, sendo que talvez o maior desafio global se 

prenda com a descoberta, produção, distribuição e administração de vacinas contra a COVID-19 a 

toda a população mundial. Será igualmente desafiante efetuar a monitorização da segurança e 

efetividade destas vacinas que, inevitavelmente, serão alvo de um escrutínio absolutamente 

rigoroso e contínuo das autoridades reguladoras: e de outra forma não poderia ser.  

Embora estas vacinas sigam exatamente todos os passos de qualquer medicamento sujeito a 

aprovação pelas entidades reguladoras globais, o sistema regulamentar europeu prevê um sistema 

de autorização condicional, adequado para fazer face a situações emergentes e de extrema 

necessidade de medicamentos. Este mecanismo possibilita que os estados membros tenham um 
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acesso antecipado às vacinas, garantindo o acesso de todos os cidadãos da União Europeia a uma 

vacina com a mesma qualidade, segurança e eficácia que outras vacinas já autorizadas, permitindo 

assim a planificação de campanhas de vacinação em massa. 

Neste contexto, a Farmacovigilância tem um papel absolutamente fulcral na garantia da segurança 

e da monitorização das RAM associadas às vacinas contra COVID-19, existindo para o efeito um 

Plano de Farmacovigilância Ativa elaborado pelo INFARMED e articulado com as diversas Unidades 

Regionais de Farmacovigilância.  

 

8.2 PARCERIA COM CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ E ARS 

 

O novo Centro de Saúde Universitário de Loulé foi autorizado por portaria do Governo datada de 

28 de janeiro, assinalou  a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve que recebeu 

autorização para financiar, conjuntamente com o município de Loulé, este projeto “inovador” 

focado na investigação e formação de profissionais dos cuidados de saúde primários. 

O edifício, que está desenhado de raiz para ter uma componente de ensino e investigação, vai 

proporcionar melhores condições para este ensino e a investigação em cuidados de saúde 

primários. 

A componente formativa e de investigação do centro de Saúde Universitário de Loulé (CSUL) vai ser 

tutelada pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - Algarve 

Biomedical Centre (ABC). 

Outra parceria estruturante com a Camara Municipal de Loulé é referida adiante em capítulo 

dedicado. 

 

8.3 ACORDOS ESPECÍFICOS E MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO  

 

Os acordos específicos no âmbito do ABC ATIVE LIFE de DAEs  com municípios são 

acordos que se mantêm, implementam e estão reportados na ação do LIFE.  
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Da mesma maneira os memorandos de entendimentos feitos com o objetivo de 

estabelecer as bases do modelo de funcionamento são mantidos. É o caso do 

estabelecido com Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), do 

Instituto Português do Sangue e Transplantação ou do Instituto Nacional de 

Imergência Médica.   

A nível regional e nacional existem uma série de acordos e protocolos, que foram 

registados ao logo deste relatório de atividades, decorrentes da ação do ABC no 

âmbito da pandemia. São acordos com um objetivo claro e, e grande parte, 

autolimitados aos procedimentos acordados. Fundamentais , no entanto, para esta 

perceção das ações ABC onde existe uma qualidade que, reconhecidamente, lhe vem 

associada. 

 

8.4 PARCERIA CCDR ALGARVE E ALGARVE BIOMEDICAL CENTER 

 

Esta parceria que vinha do ano transato reafirmou-se ganhando expressão naquelas que são as 

missões específicas de cada uma das entidades. Ambas players in the scenario no Algarve com a 

visão das especificidades desta região e dos possíveis caminhos para resolução dos nossos 

problemas.  

 

8.5 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO  

CENTRO ACADÉMICO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO BIOMÉDICA DO ALGARVE E A 

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD 

 
Em fevereiro foi assinado o Protocolo de cooperação entre a Associação de Desenvolvimento do 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve e a Fundação Champalimaud. 

Visam nos seus termos acordos relativos a: 

Acordo Específico entre a AD-ABC e a Fundação Champalimaud Investigação Básica e 

Translacional; 
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Acordo Específico entre a AD-ABC e a Fundação Champalimaud Pós Graduação em 

Fundamentos de Medicina. 

Na cerimónia da assinatura ficou claro que o primeiro protocolo é estabelecido por um acordo 

específico cujo objetivo global consiste em implementar os termos da cooperação em matéria de 

Investigação básica e translacional. Isto é, como explicou a Drª Leonor Beleza, a ligação entre a 

investigação nas áreas biomédicas e a prática clínica que tal como o ABC acredita que da ligação 

entre as duas realidades e, sobretudo, no relacionamento entre os protagonistas dos dois lados, 

sairão progressos importantes para que a luta contra a doença tenha maiores êxitos.  

O ABC através do seu presidente, Dr. Nuno Marques, expressou a importância das parcerias 

estratégicas para levar por diante a sua principal missão: colocar o Algarve na liderança da 

investigação, proporcionar uma formação adequada aos profissionais de saúde e uma melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde na região. 

Da mesma maneira o ABC irá potenciar o crescimento e desenvolvimento exponencial das 

instituições e iremos estar a beneficiar toda esta região, mas, acima de tudo o país, garantindo que 

a população do Algarve e do país estejam na vanguarda dos tratamentos que se fazem em todo o 

mundo. 

O segundo protocolo consiste na definição das bases para uma colaboração entre as duas 

entidades, num quadro de cooperação mútua para o desenvolvimento e valorização nas áreas da 

investigação científica, da formação e dos cuidados de saúde. E na prática tem já tradução. 

Como vimos existe um gap para desfazer. A expressão from bedside to bench and back again surgiu 

para designar uma necessidade sentida por investigadores clínicos e cientistas, para que exista um 

diálogo mais estreito. Pretende-se um novo paradigma, onde este óbvio benefício para o doente 

possa emergir da ponte entre estes dois mundos. No entanto, este diálogo não é fácil nem 

imediato! Verifica-se que as linguagens, expressão de uma mentalidade modulada pelo laboratório 

ou pela clínica, não são as mesmas e mantêm fronteiras nem sempre fáceis de ultrapassar.  A 

procura de solução para este “gap” é o objetivo da recém-criada “Pós-graduação em Fundamentos 

da Medicina”. Sempre com a excelência clínica no horizonte dos investigadores da Fundação 

Champalimaud, o PBL (Problem-Based Learning) do Mestrado Integrado em Medicina da UAlg é o 

método requerido para ensino dos Fundamentos da Medicina.  

Esta Pós-graduação em Fundamentos da Medicina iniciou-se a 6 de Outubro de 2020. 
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8.6 PROJETO ABC LOULÉ ACTIVE LIFE HEALTH AND RESEARCH 

Projeto em etapas mais estruturadas viu neste ano de 2020 a definição pela Câmara Municipal de 

Loulé do ABC Loulé Active Life Health and Research constituir o maior projeto de curto prazo do 

município num conjunto de projetos estruturantes. 

 

 

 

O ABC Loulé Active Life Health and Research a par de Vilamoura, prevê para Loulé a construção do 

Edifício Mariano Gago, um centro dedicado à investigação e aos cuidados de saúde, onde irão ficar 

localizadas diversas valências estratégicas de instituições de carácter nacional (INSA – Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, INFARMED, IPST – Instituto Português do Sangue e da 

Transplantação, SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, ACSS – Administração Central 

dos Sistemas de Saúde e DGS – Direção Geral de Saúde).  

Este projeto vem de encontro à Comissão Europeia que distingue Algarve como Centro de 

Referência para Envelhecimento Saudável. Estes trabalhos já firmados amplamente no terreno 

ao dispor de este Reference Site of the European Innovation Partnership on active and Healthy 

Ageing no enquadramento referenciado, será uma imensa mais valia na ação conjunta com o 

ABC, como local para a promoção das suas atividades. 
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9. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DE CENTROS ACADÉMICOS 

CLINÍCOS  

 

O  ABC vem desenvolvendo uma participação muito relevante na sua atividade no Conselho 

Nacional do CAC. Durante o anos de 2020 no dia 5 de Fevereiro, designados pelos sócios 

fundadores da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) integramos os Órgãos 

Sociais desta Agência, estando o presente o ABC, através do seu presidente no Conselho Consultivo 

da AICIB. 

Pelo seu presidente Prof. Sobrinho Simões fomos referenciados no decurso dos trabalhos do 

Conselho Nacional dos CAC com “descrição positivíssima do envolvimento do CAC do Algarve e da 

Faculdade de Medicina na reação à pandemia”.  

Da mesma maneira para além da ideia, muito antiga, de proteger o tempo dos clínicos para 

realizar investigação e ensino e, por outro lado, arquitetar uma inserção mais fluida dos médicos 

assistenciais nas respetivas Faculdades  (repensar o modelo dos docentes convidados para 

clínicos), o ABC vem dar uma sustentabilidade importante para que esta ideia ganhe forma na 

prática.  

 

 

10. 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. 
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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 2020 a expetativa de contactos com o CA do CHUA para que este 

Projecto piloto tome forma. 

 

11.  ALEXANDRE QUINTANILHA VENCE GRANDE PRÉMIO CIÊNCIA VIVA 2020  

 

 
 

 

Este prémio é pessoal e não é de outros este mérito expresso nesta distinção ao homenageado. Mas 

para o ABC não é possível ficar sem manifestar o nosso regozijo por ver e felicitar o investigador 

Alexandre Quintanilha, deputado e presidente da Assembleia Geral da Associação para o 

Desenvolvimento do ABC, pela recente distinção Grande Prémio Ciência Viva 2020. É uma honra 

podermos contar com Alexandre Quintanilha na equipa do ABC 

Alexandre Quintanilha foi premiado pela agência Ciência Viva «pela sua ação notável na promoção 

da cultura científica enquanto investigador, professor, autor e divulgador nas áreas da biologia e da 

biofísica». 

Doutorado em Física Teórica, Alexandre Quintanilha fundou o Instituto de Biologia Molecular e 

Celular (IBMC), na Universidade do Porto. 

 
 

12.  ABC VENCE PRÉMIO MANUEL ANTÓNIO MOTA E DEIXA CHUA 

ORGULHOSO 

 

O Prémio Manuel Teixeira da Mota este ano é a 13ª edição deste prémio, que nos últimos anos foi 

dedicado a temas europeus, sendo incontornável que este ano o tema da resposta ao surto de 

epidémico. Foram distinguidas instituições que estivessem a trabalhar nas consequências aos vários 

níveis social, económico, sanitário e na e verdadeira onda de choque que esta crise provocou em 

todos os portugueses.  
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E o prémio não poderia deixar de ter o mote Portugal vencer a crise Covid-19. Ainda não aconteceu, 

mas a ideia que é necessário mobilizar as energias a todos os níveis, nas consequências da crise que 

não é inteiramente sanitária, mas que depois se desdobra num conjunto de social, económico, do 

mundo do trabalho, na emergência do trabalho virtual à distância. A perturbação que isto causou 

com repercussão nas escolas, nos lares de idosos, com a situação de confinamento e com tudo o 

que isso representa na quebra das relações de convívio e de relação familiar.  

Mais de 220 candidaturas significa que o prémio é suficientemente conhecido, sobretudo de 

instituições sem fins lucrativos designadas por economia social. Motiva entrega deste prémio este 

motor do desenvolvimento social, É a importância que queremos conferir a um sector da sociedade 

portuguesa que o setor E este fluxo imenso de candidaturas ao prémio que lhe dá brilho que o 

prestigia e não é apenas o valor cunhado dos prémios mas também a importância que queremos 

atribuir à economia social , sem estas instituições não seria o mesmo não teríamos o mesmo 

Portugal. 

Para o ABC é uma honra vencer este prémio. Concorremos pelo trabalho que estamos a fazer e, 

essencialmente, por este grande conjunto de pessoas envolvidas que, diariamente, estão a 

trabalhar e a dar o seu máximo. Com esta ação agora premiada o ABC promove esta oportunidade 

onde as pessoas podem desenvolver o seu trabalho e possam trabalhar em prol de outras pessoas. 

Basicamente trata-se de uma equipa multidisciplinar em que são médicos, enfermeiros e outros 

técnicos de saúde, bem como outras pessoas não da área da saúde, que em conjunto estão a 

trabalhar connosco em múltiplos projetos. Trata-se de um projeto amplo, com vários projetos com 

um único fim: todos eles com um cariz da parte social, seja entre a parte mais clínica de apoio à 

população, seja para quem é mais vulnerável, onde vai ser gasto este dinheiro. Em projetos de cariz 

social em apoio a franjas da populações que são mais vulneráveis à Pandemia 

Nas palavras do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, este prémio procura honrar um 

traço de memória a responsabilidade social que é uma matriz do grupo que o promove procurando-

se um Portugal mais justo e solidário que é o lema deste prémio.  Este ano o lema é Portugal vence 

a Covid-19. O Projecto ABC Covid projetou por todo o Algarve, baixo Alentejo e Alentejo Litoral um 

exemplo de ligação da Academia à comunidade, sensibilizando, apoiando, formando, rastreando, 

mas também investigando desde a produção inicial de álcool gel e Kits de diagnóstico em parceria 

com outras instituições científicas. Isto é com uma visão global de um problema que é de todos nós. 
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13. REPERCUSSÃO NA IMPRENSA DA ATIVIDADE ABC  

 
 

 

A repercussão através da imprensa tanto regional como nacional da atividade do ABC durante 2020 

foi, relativamente ao ano anterior, de um enorme incremento.  

Curiosamente em Abril o “Sul Informação” num artigo onde se comparava as pandemias da “gripe 

espanhola” com a covid-19 no que diz respeito à repercussão no Algarve, assinalava em abril que 

continuamos longe do poder central, mas nesta pandemia organizamo-nos e temos o ABC. 

Fica a lista dessa repercussão do trabalho desenvolvido nos títulos de imprensa. 

Por Sul Informação com Lusa • 31 de Dezembro de 2020  
ABC vence prémio Manuel António da Mota e deixa CHUA «orgulhoso» 
15 de Novembro de 2020 - 15:27  
 
Câmara de Ourique contrata ABC para avançar com testes à Covid-19 no Centro Escolar 
11 de Novembro de 2020  
A Câmara de Ourique contratou, ao Algarve Biomedical Center (ABC), a realização de testes de 
despistagem à Covid-19 para o […] 

Algarve Biomedical Center já fez 50 mil testes à Covid-19 
9 de Novembro de 2020  
Atualmente, o ABC está a fazer entre 500 a 600 testes por dia  

Papel dos testes diagnósticos no controlo da pandemia debatido em Castro Marim 
5 de Novembro de 2020  
Iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal 

Há mais um surto com 31 casos em outro lar de Beja 
20 de Outubro de 2020 - 8:58  
Os testes foram efetuados ao final da tarde de sábado pelo ABC-Algarve Biomedical Center 

Funcionários de lares «de maior risco» do Algarve e Alentejo vão ser testados à Covid-19 
6 de Outubro de 2020 - 9:00  
O objetivo é, segundo Nuno Marques, presidente do ABC, arrancar com os testes ainda esta semana 

Algarve Biomedical Center coordena linha telefónica de apoio a todos os lares do país 
2 de Outubro de 2020 - 17:53  
Nesta nova linha telefónica, o Algarve Biomedical Center conta com a parceria da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa 

Ministra no Algarve para visitar call center da Linha COVID Lares 
2 de Outubro de 2020 - 10:04  
Projeto resulta de parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Algarve Biomedical Center 

Loulé lança linha telefónica de apoio médico escolar 
25 de Setembro de 2020 - 17:07  

https://www.sulinformacao.pt/author/sulinformacao-com-lusa/
https://www.sulinformacao.pt/2020/11/abc-vence-premio-manuel-antonio-da-mota-e-deixa-chua-orgulhoso/
https://www.sulinformacao.pt/2020/11/camara-de-ourique-contrata-abc-para-avancar-com-testes-a-covid-19-no-centro-escolar/
https://www.sulinformacao.pt/2020/11/algarve-biomedical-center-ja-fez-50-mil-testes-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/11/papel-dos-testes-diagnosticos-no-controlo-da-pandemia-debatido-em-castro-marim/
https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/10/ha-mais-um-surto-com-31-casos-em-outro-lar-de-beja/
https://www.sulinformacao.pt/2020/10/funcionarios-de-lares-de-maior-risco-do-algarve-e-alentejo-vao-ser-testados-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/10/algarve-biomedical-center-coordena-linha-telefonica-de-apoio-a-todos-os-lares-do-pais/
https://www.sulinformacao.pt/2020/10/ministra-no-algarve-para-visitar-call-center-da-linha-covid-lares/
https://www.sulinformacao.pt/2020/09/loule-lanca-linha-telefonica-de-apoio-medico-escolar/
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Trata-se de uma linha que conta com o apoio técnico do ABC – Algarve Biomedical Center 

Clubes algarvios vão poder fazer testes à Covid-19 a um preço mais barato 
20 de Setembro de 2020 - 10:16  
O grande objetivo desta iniciativa é implementar «medidas para combate à Covid-19» 

Professores e funcionários das escolas de Alcoutim estão a fazer testes à Covid-19 
18 de Setembro de 2020 - 13:17  
Testes são facultativos e gratuitos 

José Carlos Rolo: «ano letivo arranca em Albufeira bem preparado e seguro» 
17 de Setembro de 2020 - 16:58  
Albufeira já gastou 200 mil euros só na primeira fase da sua “Estratégia de Adaptação da Comunidade 
Educativa” 

Mértola juntou-se ao ABC para implementar Plano Estratégico na área da educação 
17 de Setembro de 2020 - 10:45  
Médica pediatra do ABC estará disponível através de linha telefónica de apoio para auxiliar a comunidade 
educativa 

Algarve Biomedical Center recebe apoio para continuar a ser “Herói dos Testes” 
11 de Setembro de 2020 - 19:33  
Ministra da Coesão Territorial esteve hoje na Universidade do Algarve 

Escolas do Baixo Alentejo começam o ano em segurança com a ajuda do Algarve Biomedical Center 
11 de Setembro de 2020 - 13:32  
Oito Câmaras do Baixo Alentejo assinaram protocolos com o centro académico algarvio para melhor 
preparar o início do ano letivo 

Ministra da Coesão Territorial e Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional visitam ABC 
10 de Setembro de 2020 - 13:58  
Governantes vêm conhecer o trabalho do ABC no combate à pandemia 

Projetos de estudantes de Medicina da UAlg ganham 1º e 2º prémios “Eu Participo” 
10 de Agosto de 2020 - 19:03  
Projetos tiveram o apoio do Algarve Biomedical Center 

ABC testa cidadãos do Algarve que viajem para a Madeira 
6 de Agosto de 2020 - 15:31  
Os testes são gratuitos 

Loulé distribui milhares de máscaras feitas no concelho aos cafés, lojas e restaurantes 
6 de Agosto de 2020 - 12:03  
Esta ação tem como parceiro o Algarve Biomedical Center (ABC) 

Médicos do ABC apadrinham regresso às aulas em Loulé 
4 de Agosto de 2020 - 12:49  
Também será criada uma linha telefónica de apoio à comunidade escolar 

Embaixada Britânica diz que implementar método do ABC no Reino Unido «não está em questão» 
26 de Julho de 2020 - 9:20  
O método de pooling, desenvolvido pelo ABC, permite fazer análises de forma mais rápida e barata 

Reino Unido não confia em Portugal, mas estuda método algarvio de combate à Covid-19 
22 de Julho de 2020 - 15:00  
Interesse internacional «é um reconhecimento para o ABC e para o nosso trabalho» 

https://www.sulinformacao.pt/2020/09/clubes-algarvios-vao-poder-fazer-testes-a-covid-19-a-um-preco-mais-barato/
https://www.sulinformacao.pt/2020/09/professores-e-funcionarios-das-escolas-de-alcoutim-estao-a-fazer-testes-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/09/jose-carlos-rolo-ano-letivo-arranca-em-albufeira-bem-preparado-e-seguro/
https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/09/mertola-juntou-se-ao-abc-para-implementar-plano-estrategico-na-area-da-educacao/
https://www.sulinformacao.pt/2020/09/algarve-biomedical-center-recebe-apoio-para-continuar-a-ser-heroi-dos-testes/
https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/09/escolas-do-baixo-alentejo-comecam-o-ano-em-seguranca-com-a-ajuda-do-algarve-biomedical-center/
https://www.sulinformacao.pt/2020/09/ministra-da-coesao-territorial-e-secretario-de-estado-adjunto-e-do-desenvolvimento-regional-visitam-abc/
https://www.sulinformacao.pt/2020/08/projetos-de-estudantes-de-medicina-da-ualg-ganham-1o-e-2o-premios-eu-participo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/08/abc-testa-cidadaos-do-algarve-que-viajem-para-a-madeira/
https://www.sulinformacao.pt/2020/08/loule-distribui-milhares-de-mascaras-feitas-no-concelho-aos-cafes-lojas-e-restaurantes/
https://www.sulinformacao.pt/2020/08/medicos-do-abc-apadrinham-regresso-as-aulas-em-loule/
https://www.sulinformacao.pt/2020/07/embaixada-britanica-diz-que-implementar-metodo-do-abc-no-reino-unido-nao-esta-em-questao/
https://www.sulinformacao.pt/2020/07/reino-unido-nao-confia-em-portugal-mas-estuda-metodo-algarvio-de-combate-a-covid-19/


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2020 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            Maio 2021 86 

 

Testes aos trabalhadores da Câmara de Aljezur deram todos negativo 
15 de Julho de 2020 - 11:36  
Este rastreio surgiu depois de se saber que um dos 7 casos confirmados neste concelho era o de um 
«trabalhador desta autarquia» 

Todos os utentes e funcionários do Lar da Misericórdia de Loulé testaram negativo 
11 de Julho de 2020 - 9:21  
Resultados foram conhecidos no próprio dia das análises 

ABC testa 250 funcionários e utentes do lar da Misericórdia de Loulé onde foi detetado um caso 
10 de Julho de 2020 - 9:44  
Resultados dos testes deverão ser conhecidos ainda hoje 

Covid-19: Mais de 20 mil testes no Algarve feitos com método que testa 10 pessoas de uma vez 
3 de Julho de 2020 - 11:32  
ABC é pioneiro deste tipo de teste em Portuga 

Universidade do Algarve terá um «regresso presencial» às aulas no novo ano letivo 
29 de Junho de 2020 - 9:48  
Reitor da UAlg deu entrevista de fundo à RUA FM e ao Sul Informação 

Funcionários dos lares de Lagos vão ser testados à Covid-19 
23 de Junho de 2020 - 11:44  
Festa ilegal de Odiáxere já provocou 111 casos de Covid-19 

Município promove rastreio de Covid-19 ao Corpo de Bombeiros de Alcoutim 
22 de Junho de 2020 - 10:49  
Respondendo a uma preocupação evidenciada pela Direção e Comando desta instituição 

Nadadores-salvadores de Lagos vão ser testados à Covid-19 
12 de Junho de 2020 - 18:36  
Os testes serão feitos por técnicos do ABC – Algarve Biomedical Center 

Covid-19: Kits do ABC voltam a ser utilizados depois de parecer favorável do Infarmed 
8 de Junho de 2020 - 9:35  
O processo de uma eventual venda dos kits ainda «está em cima da mesa» e é liderado pelo ABC 

ABC fez testes serológicos a 400 bombeiros do Baixo Alentejo 
6 de Junho de 2020 - 16:08  
Este domingo serão realizados mais 150 testes 

Profissionais do pré-escolar de Lagos testaram negativo à Covid-19 
2 de Junho de 2020 - 14:37  
Os testes foram feitos a profissionais de dois agrupamentos escolares 

Projeto do ABC em Loulé ajuda «a diversificar a economia do Algarve» 
2 de Junho de 2020 - 9:30  
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Universidade do Algarve e Câmara de Loulé são os parceiros 
deste projeto 

74 profissionais do ensino pré-escolar de Lagos foram testados à Covid-19 
1 de Junho de 2020 - 12:35  
Os testes foram realizados no Agrupamento de Escolas Júlio Dantas por técnicos do ABC 

Ministro da Ciência hoje em Loulé para conhecer projetos de investigação, saúde e bem-estar do ABC 
1 de Junho de 2020 - 9:42  

https://www.sulinformacao.pt/2020/07/testes-aos-trabalhadores-da-camara-de-aljezur-deram-todos-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/07/todos-os-utentes-e-funcionarios-do-lar-da-misericordia-de-loule-testaram-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/07/abc-testa-250-funcionarios-e-utentes-do-lar-da-misericordia-de-loule-onde-foi-detetado-um-caso/
https://www.sulinformacao.pt/2020/07/covid-19-mais-de-20-mil-testes-no-algarve-feitos-com-metodo-que-testa-10-pessoas-de-uma-vez/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/universidade-do-algarve-tera-um-regresso-presencial-as-aulas-no-novo-ano-letivo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/funcionarios-dos-lares-de-lagos-vao-ser-testados-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/municipio-promove-rastreio-de-covid-19-ao-corpo-de-bombeiros-de-alcoutim/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/nadadores-salvadores-de-lagos-vao-ser-testados-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/covid-19-kits-do-abc-voltam-a-ser-utilizados-depois-de-parecer-favoravel-do-infarmed/
https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/06/abc-fez-testes-serologicos-a-400-bombeiros-do-baixo-alentejo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/profissionais-do-pre-escolar-de-lagos-testaram-negativo-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/projeto-do-abc-em-loule-ajuda-a-diversificar-a-economia-do-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/testes-a-profissionais-do-pre-escolar-de-lagos-deram-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/06/ministro-da-ciencia-hoje-em-loule-para-conhecer-projetos-de-investigacao-saude-e-bem-estar-do-abc/
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Será feito o ponto de situação do desenvolvimento do projeto ABC – Loulé Health and Research Center 

Covid-19: ABC tem «total confiança» nos kits de testagem que Infarmed suspendeu 
24 de Maio de 2020 - 15:38  
«Esta questão aparece agora porque há um pedido para a possibilidade de comercialização destes kits», 
revela Nuno Marques 

ABC VAI COMEÇAR A TESTAR OS 1450 FUNCIONÁRIOS DE QUASE UMA CENTENA DE CRESCES 
ALGARVIAS 
02/05/2020 
Professores e funcionários de escolas de Lagos testados à Covid-19 
21 de Maio de 2020 - 15:21  
Testes foram feitos esta quarta-feira 

Não há casos positivos de Covid-19 entre os funcionários das creches e jardins de infância de Silves 
20 de Maio de 2020 - 17:12  
Duas creches continuam encerradas por falta de crianças 

Não há casos positivos de Covid-19 entre os 1900 funcionários de creches testados pelo ABC 
18 de Maio de 2020 - 10:40  
Testes foram feitos a funcionários de 104 creches do Algarve e 26 do Alentejo 

Creche da Misericórdia de Albufeira recebe apenas 8 crianças, mas tem tudo a postos para reabrir dia 18 
15 de Maio de 2020 - 9:00  
Centro Infantil da Quinta dos Pardais foi visitado pela ministra da Solidariedade e Segurança Social 

Testes nos lares de idosos de Silves deram todos negativos 
14 de Maio de 2020 - 15:30  
Foram feitos testes em 10 instituições 

Algarve recebe 325 mil máscaras, 100 mil luvas e 5500 óculos de proteção 
11 de Maio de 2020 - 16:13  
O material foi recolhido esta manhã pelo ABC, em Lisboa, na presença de Jamila Madeira, secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde 

Até agora, testes a lares do Baixo Alentejo deram todos negativo 
10 de Maio de 2020 - 15:53  
Os testes, feitos pelas equipas do Algarve Biomedical Center (ABC) a utentes e funcionários dos lares do 
Baixo Alentejo, começaram a 26 de Abril 

Já foram feitos 7206 testes e re-testes nos lares dos 16 concelhos do Algarve 
8 de Maio de 2020 - 14:09  
Também já começaram os testes aos funcionários das creches 

Lares de idosos de Faro não têm casos positivos de Covid-19 
7 de Maio de 2020 - 17:27  
Foram feitos 946 testes no concelho, todos com resultados negativos para Covid-19 

Manuel Heitor vem ao Algarve conhecer resultados de testes serológicos 
5 de Maio de 2020 - 19:28  
Ministro vem ao Algarve conhecer os resultados dos testes serológicos feitos pelo Algarve Biomedical 
Center (ABC) e a Fundação Champalimaud – mas não só 

Funcionários de creches do Algarve e Alentejo já estão a ser testados à Covid-19 
4 de Maio de 2020 - 15:00  

https://www.sulinformacao.pt/2020/05/covid-19-abc-tem-total-confianca-nos-kits-de-testagem-que-infarmed-suspendeu/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/professores-e-funcionarios-de-escolas-de-lagos-testados-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/nao-ha-casos-positivos-de-covid-19-entre-os-funcionarios-das-creches-e-jardins-de-infancia-de-silves/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/nao-ha-casos-positivos-de-covid-19-entre-os-1900-funcionarios-de-creches-testados-pelo-abc/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/creche-da-misericordia-de-albufeira-recebe-apenas-8-criancas-mas-tem-tudo-a-postos-para-reabrir-dia-18/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/testes-nos-lares-de-idosos-de-silves-deram-todos-negativos/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/algarve-recebe-325-mil-mascaras-100-mil-luvas-e-5500-oculos-de-protecao/
https://alentejo.sulinformacao.pt/2020/05/ate-agora-testes-a-lares-do-baixo-alentejo-deram-todos-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/ja-foram-feitos-7206-testes-e-re-testes-nos-lares-dos-16-concelhos-do-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/lares-de-idosos-de-faro-nao-tem-casos-positivos-de-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/manuel-heitor-vem-ao-algarve-conhecer-resultados-de-testes-serologicos/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/funcionarios-de-creches-do-algarve-e-alentejo-ja-estao-a-ser-testados-a-covid-19/
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«Manter as distâncias» entre as crianças será o mais complicado quando as creches reabrirem 

Testes à Covid-19 dão negativo em todos os lares de Portimão 
3 de Maio de 2020 - 10:50  
Ao todo, foram rastreadas 787 pessoas 

ABC começa a testar funcionários de creches do Algarve e Alentejo na segunda-feira 
2 de Maio de 2020 - 16:09  
Testes arrancam na segunda-feira, em Loulé 

Testes à Covid-19 nos lares de idosos de Albufeira dão resultados negativos 
28 de Abril de 2020 - 20:29  
Utentes e funcionários foram testados 

Não há casos de Covid-19 nos lares da Misericórdia de Vila do Bispo 
27 de Abril de 2020 - 19:30  
Deram «todos negativo» os testes feitos na passada sexta-feira aos 173 utentes e funcionários dos lares 
de idosos de Budens […] 

Testes em lares de Loulé, Alcoutim e Porches deram todos negativo 
26 de Abril de 2020 - 15:14  
Estes testes foram feitos no âmbito do projeto Covid+70, promovido pelo Algarve Biomedical Center 
(ABC) 

173 utentes dos lares da Misericórdia de Vila do Bispo foram rastreados pelo ABC 
25 de Abril de 2020 - 11:47  
Até ontem, já tinham sido feitos 67,7% dos testes previstos em lares 

Fundação Champalimaud e ABC fazem 1235 testes serológicos em Loulé 
25 de Abril de 2020 - 10:05  
Custo será assumido pela fundação 

Já foi rastreada à Covid-19 metade dos 14 lares do concelho de Loulé 
23 de Abril de 2020 - 9:10  
No domingo e na segunda-feira, todos os utentes do lar de Boliqueime foram de novo testados 

ABC também vai testar todos os lares do Baixo Alentejo 
20 de Abril de 2020 - 19:01  
Testes começarão «em breve» 

ABC ensina a fazer máscaras com papel de rolo de cozinha 
20 de Abril de 2020 - 10:30  
A máscara deve ser usada «numa lógica de “Eu protejo-te a ti e tu proteges-me a mim”» 

Tudo negativo nas análises de utentes e funcionários do lar do Centro Paroquial de Cachopo 
19 de Abril de 2020 - 15:49  
Rastreio foi feito pela equipa Covid 70+ do Algarve Biomedical Center 

Análises aos lares das Misericórdias de Alvor e de Castro Marim dão negativo 
19 de Abril de 2020 - 11:16  
Projeto promovido pelo Algarve Biomedical Center 

Algarve e epidemias – Passado e Presente 
18 de Abril de 2020 - 19:44  
Esta crise que estamos vivendo teve algumas consequências muito positivas: tornou evidente a todos a 
existência do Algarve Biomedical Center 

https://www.sulinformacao.pt/2020/05/testes-a-covid-19-dao-negativo-em-todos-os-lares-de-portimao/
https://www.sulinformacao.pt/2020/05/abc-comeca-a-testar-funcionarios-de-creches-do-algarve-e-alentejo-na-segunda-feira/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/testes-a-covid-19-nos-lares-de-idosos-de-albufeira-dao-resultados-negativos/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/nao-ha-casos-de-covid-19-nos-lares-da-misericordia-de-vila-do-bispo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/testes-em-lares-de-loule-alcoutim-e-porches-deram-todos-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/173-utentes-dos-lares-da-misericordia-de-vila-do-bispo-foram-rastreados-pelo-abc/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/fundacao-champalimaud-e-abc-fazem-1235-testes-serologicos-em-loule/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/ja-foi-rastreada-a-covid-19-metade-dos-14-lares-do-concelho-de-loule/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/abc-tambem-vai-testar-todos-os-lares-do-baixo-alentejo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/abc-ensina-a-fazer-mascaras-com-papel-de-rolo-de-cozinha/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/tudo-negativo-nas-analises-de-utentes-e-funcionarios-do-lar-do-centro-paroquial-de-cachopo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/analises-aos-lares-das-misericordias-de-alvor-e-de-castro-marim-dao-negativo/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/algarve-e-epidemias-passado-e-presente/
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Testes no lar de São Lourenço dão negativo. ABC também esteve em Castro Marim e Lagoa 
18 de Abril de 2020 - 9:43  
Algarve Biomedical Center continua a testar utentes e funcionários de lares de idosos do Algarve 

Algarve Biomedical Center já fez 2316 testes nos lares de idosos do Algarve 
17 de Abril de 2020 - 18:51  
31 lares de idosos de 12 municípios do Algarve já foram rastreados 

Testes em lares de São Brás de Alportel e Martim Longo dão negativos 
16 de Abril de 2020 - 9:58  
Foram testados 81 utentes e 75 colaboradores da instituição 

25% dos lares algarvios já foram testados à Covid-19 
13 de Abril de 2020 - 10:53  
Até agora, só há casos ligados a dois dos lares onde a testagem já chegou 

Colegas de funcionária de Centro de Dia de Alferce que tem Covid-19 não estão infetados 
12 de Abril de 2020 - 12:05  
Algarve Biomedical Center já testou 17 lares de idosos em dez concelhos do Algarve 

Covid-19: Utentes e funcionários de Lar de São Brás de Alportel testados «em jornada intensiva» 
11 de Abril de 2020 - 11:06  
Até ontem, foram testados 14 lares de idosos no Algarve 

Algarve Biomedical Center já testou 14 lares de idosos em sete concelhos algarvios 
10 de Abril de 2020 - 20:08  
Não há, até agora mais casos positivos entre utentes e funcionários dos lares 

Brigada especial da GNR desinfeta hoje o Lar de idosos da Misericórdia de Boliqueime 
9 de Abril de 2020 - 12:50  
De manhã, José Apolinário acompanhou entrada da brigada do ABC para testes em lar de Moncarapacho 

Empresa de jovens algarvios é «pioneira na produção de zaragatoas» em Portugal 
7 de Abril de 2020 - 16:59  
Há voluntários a ajudar 

Municípios algarvios dão mais 600 mil euros para comprar ventiladores 
6 de Abril de 2020 - 14:49  
A AMAL assinou, há cerca de duas semanas, um protocolo com o ABC para aquisição de 30 ventiladores 
invasivos 

Residentes da Quinta do Lago angariam 350 mil euros para ajudar hospital de Faro 
4 de Abril de 2020 - 17:51  
Angariação levada a cabo em parceria com o Algarve Biomedical Centre (ABC) 

Há casos positivos da Covid-19 em lares de idosos no Algarve 
3 de Abril de 2020 - 16:00  
Não foi divulgado o número concreto de casos, nem a origem 

Centro de colheita Covid-19 abre no Portimão Arena «na sexta-feira» 
1 de Abril de 2020 - 18:00  
Em Portimão, além do futuro centro drive-thru do Portimão Arena, há ainda um segundo centro de 
rastreio 

6000 idosos e trabalhadores dos lares já estão a ser testados no Algarve 
1 de Abril de 2020 - 15:20  

https://www.sulinformacao.pt/2020/04/testes-no-lar-de-sao-lourenco-dao-negativo-abc-tambem-esteve-em-castro-marim-e-lagoa/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/algarve-biomedical-center-ja-fez-2316-testes-nos-lares-de-idosos-do-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/testes-em-lares-de-sao-bras-de-alportel-e-martim-longo-dao-negativos/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/25-dos-lares-algarvios-ja-foram-testados-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/colegas-de-funcionaria-de-centro-de-dia-de-alferce-que-tem-covid-19-nao-estao-infetados/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/covid-19-utentes-e-funcionarios-de-lar-de-sao-bras-de-alportel-testados-em-jornada-intensiva/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/algarve-biomedical-center-ja-testou-13-lares-de-idosos-em-seis-concelhos-algarvios/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/brigada-especial-da-gnr-desinfeta-hoje-o-lar-de-idosos-da-misericordia-de-boliqueime/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/empresa-de-jovens-algarvios-e-pioneira-na-producao-de-zaragatoas-em-portugal/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/municipios-algarvios-dao-mais-600-mil-euros-para-comprar-ventiladores/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/residentes-da-quinta-do-lago-angariam-350-mil-euros-para-ajudar-hospital-de-faro/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/analises-revelam-casos-positivos-em-lares-de-idosos-no-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/centro-de-colheita-covid-19-abre-no-portimao-arena-na-sexta-feira/
https://www.sulinformacao.pt/2020/04/6000-idosos-e-trabalhadores-dos-lares-ja-estao-a-ser-testados-no-algarve/
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Colheitas para testes de despistagem já começaram a ser feitos ontem, em Portimão 

Centro de colheita Covid-19 está pronto a abrir no Portimão Arena…mas a ARS Algarve ainda não deu 
autorização 
27 de Março de 2020 - 19:00  
Centro semelhante funciona desde segunda-feira junto ao Estádio Algarve e a bom ritmo 

Campanha recolhe material de proteção para profissionais do SNS do Algarve 
24 de Março de 2020 - 9:37  
Toda a população é convidada a ajudar naquilo que puder 

Covid-19: Farense doa 100 mil euros para material e equipamento hospitalar 
22 de Março de 2020 - 21:24  
Encomendou também 10 monitores e 1.000 máscaras de proteção para os profissionais de saúde. 

Centro de testes à Covid-19 no Estádio Algarve entra hoje em funcionamento 
22 de Março de 2020 - 12:51  
Suspeitos de ter Covid-19 que não precisem de ser hospitalizados podem fazer o teste sem nunca sair 
dos seus carros 

Festivais Rolling Loud Portugal e Afro Nation doam fundos ao Centro Biomédico do Algarve 
21 de Março de 2020 - 9:35  
A doação ajudará na compra de novas máquinas de ventilação, materiais de autoproteção para as 
equipas médicas e no apoio à região do Algarve, em particular 

Centro de testes à Covid-19 arranca este fim de semana no Estádio Algarve 
20 de Março de 2020 - 18:52  
«Este centro de rastreios só vai atender casos menos graves, aqueles que não necessitem de ir ao 
hospital» 

Covid-19: Médicos e enfermeiros dinamizam 2º call center de apoio ao SNS24 em Faro 
19 de Março de 2020 - 15:00  
Este novo call center será assegurado por médicos e enfermeiros 

Alunos de medicina da UAlg são «vozes do outro lado da linha» no combate à Covid-19 
18 de Março de 2020 - 11:17  
Estudantes de medicina da UAlg contaram ao Sul Informação como tem sido a experiência no call center 
do SNS24 de Faro 

Finalistas do curso de Medicina da Universidade do Algarve reforçam linha SNS24 
14 de Março de 2020 - 9:41  
Estes profissionais fizeram ainda formação prévia sobre coronavírus e sobre o algoritmo de triagem 

Algarve Biomedial Center coopera com Saúde para reforçar linha SNS24 
13 de Março de 2020 - 19:37  
Mais 125 enfermeiros entram ao serviço da linha SNS24, que passa a ser gratuita 

Médicos e enfermeiros de todo o país reúnem-se no Algarve para Curso de Urgência 
28 de Fevereiro de 2020 - 14:21  
Terão lugar também workshops sobre questões práticas que os profissionais de saúde enfrentam 
diariamente nos serviços de urgência 

Mega projeto de saúde em Loulé tem apoio da Fundação Champalimaud 
21 de Fevereiro de 2020 - 10:24  

https://www.sulinformacao.pt/2020/03/centro-de-colheita-covid-19-esta-pronto-a-abrir-no-portimao-arena-mas-a-ars-algarve-ainda-nao-deu-autorizacao/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/centro-de-colheita-covid-19-esta-pronto-a-abrir-no-portimao-arena-mas-a-ars-algarve-ainda-nao-deu-autorizacao/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/campanha-recolhe-material-de-protecao-para-profissionais-do-sns-do-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/covid-19-farense-doa-100-mil-euros-para-material-e-equipamento-hospitalar/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/centro-de-testes-a-covid-19-no-estadio-algarve-entra-hoje-em-funcionamento/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/festivais-rolling-loud-portugal-e-afro-nation-doam-fundos-ao-centro-biomedico-do-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/centro-de-testes-a-covid-19-arranca-este-fim-de-semana-no-estadio-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/covid-19-medicos-e-enfermeiros-dinamizam-2o-call-center-de-apoio-ao-sns24-em-faro/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/alunos-de-medicina-da-ualg-sao-vozes-do-outro-lado-da-linha-no-combate-a-covid-19/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/finalistas-do-curso-de-medicina-da-universidade-do-algarve-reforcam-linha-sns24/
https://www.sulinformacao.pt/2020/03/centro-abc-do-algarve-coopera-com-saude-para-reforcar-linha-sns24/
https://www.sulinformacao.pt/2020/02/medicos-e-enfermeiros-de-todo-o-pais-reunem-se-no-algarve-para-curso-de-urgencia/
https://www.sulinformacao.pt/2020/02/mega-projeto-de-saude-em-loule-tem-apoio-da-fundacao-champalimaud/


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2020 
 
 

 

        
 

 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve                            Maio 2021 91 

 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Universidade do Algarve e Câmara de Loulé são os parceiros 
do projeto 

Postal do Algarve 
Mega projeto de saúde em Loulé tem apoio da Fundação Champalimaud 
21 de Fevereiro de 2020 - 10:24  
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Universidade do Algarve e Câmara de Loulé são os parceiros 
do projeto 

LOULÉ APRESENTA PRÓXIMOS INVESTIMENTOS E ABC É O MAIOR 
18/02/2020 
PORTIMÃO: MUNICÍPIO E ABC GARANTEM TESTES COVID-19 AOS TRABALHADORES DOS HOTÉIS 
28/06/2020 
ABC RECEBE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O ALGARVE 
11/05/2020 
ABC VAI COMEÇAR A TESTAR OS 1450 FUNCIONÁRIOS DE QUASE UMA CENTENA DE CRESCES 
ALGARVIAS 
02/05/2020 
LOULÉ APRESENTA PRÓXIMOS INVESTIMENTOS E ABC É O MAIOR 
18/02/2020 
LOULÉ: ABC FAZ PROTOCOLOS COM FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD 
21/02/2020 
CORONAVÍRUS: ABC TESTA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO AUTÓDROMO 
barlavento -  22 de outubro de 2020 - 11:11 
Numa primeira fase serão testados cerca de 600 funcionários. O Algarve Biomedical Center (ABC) está a 
testar ao novo SARS-CoV-2 todos os funcionários do Autódromo... 
COVID-19: ABC VAI GERIR NOVA LINHA TELEFÓNICA PARA APOIO A LARES 
barlavento -  16 de setembro de 2020 - 15:19 
Algarve Biomedical Center (ABC) vai gerir a nova linha telefónica de apoio aos lares a funcionar 24 horas 
por dia anunciada hoje pelo governo.  
CALL CENTERS DA UALG/ABC EM FARO ATENDEM MAIS 2000 CHAMADAS POR DIA 
28 de março de 2020 - 9:00 
ABC ESCLARECE SOBRE O CORONAVÍRUS NUMA SESSÃO PÚBLICA EM QUARTEIRA 
barlavento -  5 de março de 2020 - 15:41 
ABC TESTA GRATUITAMENTE ALGARVIOS QUE VIAJEM PARA A MADEIRA 
06/08/2020 
21-02-2020 
LOULÉ | FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD E ABC CELEBRAM COOPERAÇÃO PARA APROXIMAR 
INVESTIGADORES E MÉDICOS 
05-05-2020 
MCTES | VISITA AO ALGARVE PARA CONHECER REATIVAÇÃO FASEADA DAS ATIVIDADES NA 
UALG 
ABC TESTA GRATUITAMENTE ALGARVIOS QUE VIAJEM PARA A MADEIRA 
06/08/2020 
09/11/2020 
ABC JÁ FEZ 50 MIL TESTES NO ALGARVE, ALENTEJO E SETÚBAL 
LOULÉ APRESENTA PRÓXIMOS INVESTIMENTOS E ABC É O MAIOR 
18/02/2020 
ABC VAI COMEÇAR A TESTAR OS 1450  
FUNCIONÁRIOS DE QUASE UMA CENTENA DE CRESCES ALGARVIAS 
02/05/2020 

https://www.sulinformacao.pt/2020/02/mega-projeto-de-saude-em-loule-tem-apoio-da-fundacao-champalimaud/
https://barlavento.sapo.pt/algarve/coronavirus-abc-testa-todos-os-funcionarios-do-autodromo
https://barlavento.sapo.pt/author/barlavento
https://barlavento.sapo.pt/destaque/covid-19-abc-vai-gerir-nova-linha-telefonica-para-apoio-a-lares
https://barlavento.sapo.pt/author/barlavento
https://barlavento.sapo.pt/destaque/call-centers-da-ualg-abc-em-faro-atendem-mais-2000-chamadas-por-dia
https://barlavento.sapo.pt/algarve/abc-esclarece-sobre-o-coronavirus-numa-sessao-publica-em-quarteira
https://barlavento.sapo.pt/author/barlavento
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PORTIMÃO: MUNICÍPIO E ABC GARANTEM TESTES COVID-19 AOS TRABALHADORES DOS 
HOTÉIS 
28/06/2020 

 

 

 

14. 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.  

Este ano de 2020 com o surgimento da pandemia alteraram-se substancialmente as condições no 

terreno. O ABC teve consciência muito cedo no contexto pandemia, da necessidade de lideranças 

diferentes e nesta vaga que estamos a viver este aspeto ficou bem patente já que a saúde é um dos 

pontos mais crítico para a sociedade.  Num tempo em que o pragmatismo é determinante, 

simultaneamente, alguma capacidade de ser visionário é igualmente importante e o ABC assim se 

posicionou. 

Posicionamo-nos como um parceiro importante para as atividades em saúde na região.  

Pensamos ser patente para todos que estamos estruturados de uma maneira em que a nossa ação 

a nível do desenvolvimento científico se repercute no nosso desempenho através do que 

oferecemos à população; Que o ABC tem boa capacidade de identificar problemas e encontrar 

soluções inovadoras com impacto na população; Que o ABC mostrou capacidade de comunicar 

conhecimento cientifico para as populações; Que a pandemia covid-19 tornou evidente a todos os 

níveis a competência de procedimentos do nosso consórcio.  

Estes elemento acima referidos acalentam fundada expectativa para ações futuras, nomeadamente 

ao nível do impacto na população e consequentemente económico, quando tivermos o reforço da 

nossa capacidade de investigação com as estruturam projetadas e que neste relatório se assinalam, 

com o trabalho desenvolvido e o avanço significativo no ABC Loulé Active Life Health & Research, 

projeto fundamental e estruturante para o Algarve e com impacto nacional. 
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O Conselho Executivo do ABC agradece a todos os que connosco colaboraram durante este ano de 

2020 já que sem os esforços de todos estes bons resultados aqui plasmados não teriam sido 

possíveis de alcançar. 

 

 

 

15. CONCLUSÕES 
 

 

O Algarve não falhou neste autêntico teste que constituiu esta imprevisibilidade absoluta da 

pandemia.  

E para isto o ABC terá dado o seu contributo relevante. O ano de 2020 mostrou um ABC com clareza 

estratégica, cheio de iniciativa e de criatividade na resposta à pandemia atingindo o objetivo 

principal propostos na sua génese que é a qualificação dos cuidados de saúde prestados à 

população. 

O ABC em 2020 firmou boas parcerias estruturantes, colaborou para que a relação entre academia 

e sociedade ganhasse escala e manteve uma dinâmica de consolidação e desenvolvimento do 

Projeto ABC Loulé Active Life Health & Research. Foram feitos avanços estruturantes para a 

construção de raiz de dois edifícios que lhe darão corpo, será a curto prazo um projeto fundamental 

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, 10 de Junho de 2021 

 

 

O Presidente do Conselho Executivo do ABC 

 
 

_________________________ 
(Dr. Nuno Silva Marques) 


