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1- INTRODUÇÃO 

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

designado por ABC – Algarve Biomedical Center, foi criado pela Portaria 75/2016 e 

consiste num consórcio entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. (CHUA), 

e a Universidade do Algarve (UALG) através do seu Center for Biomedical Research 

(CBMR) e do seu Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM). A criação em 

2020 da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve (FMCB) 

e do ABC Research Institute (ABC-RI) levam à necessidade de atualização da Portaria 

75/2016. 

 

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. 

 

Este plano de atividades define as ações a serem implememtadas pela AD-ABC.  
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2- OBJETIVOS  

A AD-ABC possui objetivos sobreponíveis aos do ABC, nomeadamente:  

• Aproveitamento de forma sinérgica nas várias áreas de atuação e potenciação da 

partilha de recursos humanos altamente diferenciados;  

• Introdução de programas inovadores e parcerias estratégicas que possibilitem 

avanços qualitativos na participação da comunidade e contribuam para a 

obtenção de financiamentos externos;  

• Racionalização e maximização da utilização dos recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos colocados à disposição dos seus membros;  

• 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 da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas e do Centro de 

Investigação associado;  

• 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;  

• Desenvolvimento de projetos colaborativos de investigação básica, clínica e de 

saúde pública com reforço da cooperação regional, nacional e internacional; 

• Modernização e qualificação da educação médica na dimensão pré e pós-

graduada; 

• 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; 

• Estabelecimento do foco da atividade na promoção da qualidade dos cuidados 

prestados às populações com base numa resposta adequada às suas diferentes 

necessidades; 

• 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. 
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3- INSTALAÇÕES 

No âmbito das suas atividades são utilizadas atualmente as seguintes instalações: 

➢ Sede e apoio administrativo – Edificio 2 do Campus das Gambelas da 

Universidade do Algarve; 

➢ Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo – Edifício 2 do 

Campus das Gambelas da Universidade do Algarve; 

➢ Laboratório do ABC – Edifício 8 do Campus de Gambelas da Universidade do 

Algarve; 

➢ Projeto ABC Covid – Estádio Algarve; 

➢ Laboratórios de Investigação Fundamental, Translacional e Clínica – Edifício 2 

e 8 do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. 

 

A AD-ABC utiliza ainda no âmbito da formação e da investigação clínica espaços 

dedicados para tal da Universidade do Algarve e do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve, de acordo com as necessidades específicas de cada projeto. 

 

O AD-ABC tem prevista a utilização de 2 edifícios cuja construção está planeada no 

âmbito do Projeto ABC Loulé Active Life Health & Research (descrito adiante neste plano de 

atividades), nomeadamente: 

➢ Edifício Mariano Gago em Loulé 

❖ Edifício dedicado a projetos de investigação biomédica translacional e 

clínica, o projeto ABC Loulé Health & Research. 

❖ Previsão de disponibilização de uma área de cerca de 10.000 m2 

❖ Construção a iniciar em 2021 

➢ Edifício Active Life em Vilamoura 

❖ Edifício dedicado ao envelhecimento ativo e saudável e a um meeting 

center 

❖ Previsão de disponibilização de uma área de cerca de 4.000 m2 

❖ Construção a iniciar em 2021. 
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Tendo em conta o crescimento da sua atividade a AD-ABC encontrará outras soluções 

temporárias de acomodação da sua estrutura. 

  



4- ORGÃOS DA AD-ABC 

 

Órgãos sociais da AD-ABC: 

  

5- Mesa da Assembleia Geral 

a. Presidente: Prof Alexandre Quintanilha  

b. Secretária: Prof. Leonor Cancela 

 

6- Direção 

a. Presidente: Dr. Nuno Marques  

b. Vice-presidente: Prof. Pedro Castelo Branco  

c. Vice-presidente: Dr. Daniel Cartucho 

d. Vogal: Prof. António Branco 

e. Vogal: Dr. Horácio Guerreiro 

 

7- Conselho Fiscal 

a. Presidente: Dr. João Palma 

b. Vogal: Dr. Carlos Nascimento 

c. Vogal: Dra. Rosalba Ferro  
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5- 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-ABCé constituidos por 

elementos que apoiam as ativiaddes 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. 

De seguida especificam-se as funções de cada uma destas estruturas que no âmbito 

da AD-ABC apoiam o Conselho Executivo do ABC. 

 

a. Chefe de Gabinete 

O chefe de gabinete é um recurso humano que será mantido no ano de 2021. 

 

b. Secretariado 

O secretariado sofreu um incremento em 2020, relacionado com o incremento das 

atividades resultantes das atividades desenvolvidas nesse ano. 

A sua atividade terá um incremento espectável em 2021, podendo ser necessário um 

incremento de recursos humanos para 2 elementos em 2021. 

 

c. Gabinete de Contabilidade e Gestão 

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

2020, sendo previsivel que a atividade se mantenha em 2021 e que necessite de manter os 2 

recursos humanos afetos à sua atividade para 2021. 
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Para além do seu próprio gabinete a AD-ABC possui a contabilidade organizada atarvés 

da contratualização da empresa MECANEX, que será mantida em 2021, sendo espectável a 

manutenção da atividade desenvolvida em 2021 por esta entidade.  

 

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, situação que se manterá em 2021. 

Para a gestão dos recursos humanos será espectável que se amntenha a necessidade 

dos mesmos recursos necessários para o ano de 2020, ou seja, 2 recursos humanos dotados 

das condições necessárias para a execução ads suas tarefas. 

 

e. Gabinete de apoio jurídico e contencio 

O apoio jurídico do ABC e da AD-ABC será garantido em 2021 através da prestação de 

serviços contratualizada por empresa especializada. 

 

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 Informaçao 

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. 
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6- GABINETE DE APOIO À PROSPEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 

O ABC está 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 qual a importância de união 

de esforços e da partilha de iniciativas inovadoras e científicas, permitindo uma evolução e 

resposta rápida das instituições em prol da sociedade. A AD-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. 

O gabinete de apoio à prospeção do ABC será apoiado pela AD-ABC, garantindo a 

capatçaão de recursos financeiros necessários para atingir os objetivos pretendidos a nivel 

regional, nacional e internacional. 

Para o ano de 2021 prevê-se a necessidade de 1 recurso humano especializado, para 

garantir o funcionamento e a prospeção adequada desta importante àrea de atuação. 

 

a. Unidade de Gestão de Projetos 

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

elaboração das candidaturas aos concursos disponiveis, nacionais e internacionais, sendo 

responsável pela submissão das candidaturas e pelo acompanhamento da sua execução. 

A Unidade funcionará em estreita articulação com o Departamento de Investigação e 

com o Departamento de Formação do ABC. 
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A Unidade será dotada dos recursos humanos e das condições técnicas adequadas 

para a sua atividade, sendo previsivel para o ano de 2021 a necessidade de alocação de 2 

recursos humanos para os projetos em curso e para gerir as candidaturas efetuadas em 2020, 

cujo financimento será garantido atarvés das candidaturas da própria unidade.   
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7- APOIO Á COMISSÃO DE ÉTICA DO ABC 

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

melhoria dos cuidados de saúde, terá uma Comissão de Ética que possuirá 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, possuirá um regulamento 

próprio, reunirá regularmente e será rigorosa e àgil na avaliação dos projetos aí submetidos. 

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

secretariado que dá apoio ao CE do ABC. 
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8- GABINETE DE PROTEÇÃO DE DADOS 

As alterações legais relativas à proteção de dados ocorridas nos últimos anos levam à 

necessidade de estruturas como a AD-ABC necessitem de se estruturar e possuir um gabinete 

de proteção de dados, especialmente apoiando estruturas como o ABC que podem possuir 

dados clínicos e genéticos. 

O Gabinete será dotado dos recursos humanos necessários ao seu funcionamento pela 

AD-ABC, prevendo-se a necessidade de 1 recurso humano para o efeito no ano de 2021. 
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9- DEPARTAMENTO DE QUALIDADE 

A prestação de serviços de qualidade é um dos objetivos de uma instituição como um 

Centro Académico Clínico, devendo todas as atividades serem imbuidas do desejo de serem 

melhoradas continuamente. 

O Departamento de qualidade é uma das áreas essenciais na investigação, formação 

e na prestação de cuidados de saúde de excelência. 

O apoio de secretariado ao Deparatmento de Qualidade em 2021 será garantido 

através do mesmo secretariado que dá apoio à direção da AD-ABC. 
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10- DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E TRANSLACIONAL 

O Deparatmento 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: 

o ABC- Clinical Research Incubator Center (ABC-CRIC) 

▪ O ABC-CRIC é coordenado pelo Prof. José Bragança e 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. 
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o Gabinete de Estatística e Análise de Dados 

▪ O Gabinete de estatística e análise de dados é coordenado pela Prof. Ana 

Marreiros e 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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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 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 beneficiará 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 Centro de Referência Europeu em Envelhecimento Ativo e Saudável. 

As metas do ABC-RI para os próximos 5 anos são: 

o Aumentar o número de investigadores responsáveis (IR) para 14; 

o Produzir 50 outputs científicos (de acordo com as regras da FCT); 

o Obter 3 registos de patentes; 

o Atrair até 2M€ de fundos; 

o Treinar 50 estudantes (Doutoramento e Mestrado); 

o Criar uma empresa start-up spin-off; 

o Financiar diretamente 10 projetos sinérgicos; 

o Organizar 10 cursos de treino; 

o Organizar 3 meetings científicos; 

o Organizar 15 atividades de aplicação comunitária e comunicação científica. 
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 As estratégias de implementação do ABC-RI são as seguintes: 

1- Promover um meeting informal mensal para discussão de ciência com todos os 

membros do ABC-RI; 

2- Melhorar o ambiente de investigação científica incluindo clínicos nas equipas de 

investigação do ABC-RI; 

3- Procurar fundos para promover as colaborações internas; 

4- Criar um advisory board em articulação com o ABC-CRIC; 

5- Promover o estabelecimento de colaborações internas (financiamento sinérgico); 

6- Realizar um meeting anual de investigação (que poderá ser satélite das Jornadas do 

ABC); 

7- Promover encontros de mentorship entre os IRs e os investigadores seniores e os 

estudantes de doutoramento e os jovens investigadores; 

8- Criar o dia aberto do ABC-RI para atrair estudantes de pós-graduação; 

9- Promover e aumentar a aplicação de bolsas e fundos de investigação; 

10- Criar uma newsletter mensal sobre o ABC-RI; 

11- Promover ações de escrita de projetos de investigação e de desenvolvimento da 

carreira; 

12- Criar incentivos para os outputs científicos de excelência. 

 

O ABC-RI funcionará com o apoio de gestão dos serviços de apoio transversais da  AD-

ABC, conforme definido anteriormente, com particular interação com o gabinete de apoio à 

prospeção nacional e internacional e unidade de gestão de projetos. 
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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: 

c. Apoiar o desenvolvimento de estudos clínicos pelos seus investigadores com o 

objetivo de apoiar as iniciativas inovadoras para os vários stakeholders da 

saúde; 

d. 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; 

e. Apoio estatístico para os estudos, incluindo o cálculo da dimensão da amostra 

e análise dos resultados obtidos; 

f. Apoio à publicação dos resultados científicos, nomeadamente à escrita e 

submissão para publicação dos artigos resultantes da investigação clínica; 

g. 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 coordenado pela professora Ana Macedo, sendo dotado dos recursos 

humanos necessários para a prossecução dos seus fins pela AD-ABC, nomeadamente um 

gestores 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. 
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11- DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 

O Departamento de Formação do ABC é coordenado pela Prof. Isabel Palmeirim, 

estanfdo 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 incfemento 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, atividade que será retomada e reforçada no triénio 2021-2023. 

O apoio do ABC à atividade formativa ocorrerá em todas as suas vertentes: 

o Apoio a reuniões formativas da Faculdade de Medicina e Ciência Biomédicas 

(FMCB); 

o Apoio a atividades curriculares com intervenção na comunidade dos alunos da 

FMCB; 

o Reforço dos cursos de formação pós graduada do ABC; 

o Apoio à organização de reuniões formativas pós graduada; 

o Apoio ao Programa Doutoral de Investigação Clínica da FCMB. 
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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. 

No triénio 2021-2023 serão mantidas as atividades formativas pré-graduadas apoiadas 

pela AD-ABC, nomeadamente o apoio à realização do Meeting 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 em 2021 será também marcado pelo contrato 

programa do Mestrado Integrado de Medicina, assinado entre a Universidade do Algarve, o 

Minsitério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, a Associação de Municípios do Algarve e 

a AD-ABC. O Contrato programa visa criar as condições adequadas para ocorrer uma 

duplicação em 5 anos do número dos alunos do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da 

UAlg. 

Na concretização do contrato programa a AD-ABC assume o apoio às atividades de 

cuidados médicos a disponibilizar pelos alunos de medicina já em 2021, devidamente 

coordenados por docentes e clínicos, na comunidade algarvia. 
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b. GABINETE DE APOIO À FORMAÇÃO PÓS GRADUADA 

O apoio à formação pós graduada será reforçado pela AD-ABC durante o ano de 2021.  

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. 

 

A AD-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 saude da região. 

  

 No ano de 2021 será dada continuidade ao 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 especifico assinado em 2020 entre as entidades. 

 

 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. 
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12- SERVIÇOS DE SAÚDE 

O ABC possui como um dos seus objetos a melhoria dos cuidados de saúde da região, 

para tal dotou-se deste o início da sua atividade do know how técnico e científico necessário 

para poder complementar as atividades de formação e investigação com a prestação de 

serviços à comunidade, com apoio ao Serviço Nacional de Saúde e visando suprir as 

necessidades existentes na região. 

A AD-ABC garante as condições para a sua execusão. 

 

A aplicação do conhecimento técnico e científico do ABC mostrou durante o ano de 

2020 ser essencial para a resposta a rápida a situações inesperadas como foi o caso da 

pandemia por COVID 19. A manutenção e o reforço desta capacidade contribui para um 

reforço dos cuidados de saúde, de forma complementar às restantes estruturas de saúde da 

região sul. 

 

A AD-ABC possui os seguintes serviços de saúde estruturados que se manterão no ano 

de 2021: 

13- Unidade de Farmacovigilância do Algarve e baixo Alentejo (UFALBA); 

14- Laboratório do ABC 

15- LIFE 

16- Literacia para a saúde 
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a. UNIDADE DE FARMACOVIGILÂNCIA DO ALGARVE E BAIXO ALENTEJO 

O ABC garante todo oa apoio técnico e científico da Unidade de Farmacovigilância do 

Algarve e Baixo Alentejo, que é uma das unidades de farmcovigilância integrada no sistema 

nacional de Farmacovigilância do INFARMED. 

Os objetivos da UFALBA em termos de notificações adversas e da sua análise são 

cumpridos anualmente por uma equipa multidisciplinar de farmacêuticos e médicos de várias 

especialidades.  

A UFALBA possui as condições adequadas para o seu funcionamento, garantido pela 

AD-ABC, sendo previsivel no ano de 2021 manter o cumprimento de todos os indicadores 

definidos e contratualizados pelo INFARMED. 

O financiamento para o ano de 2021 está garantido na contratualização plurianual 

entre a AD-ABC e o INFARMED. 
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b. LABORATÓRIO DO ABC 

O Laboratório do ABC iniciou a sua atividade em 2020, tendo como diretora a Prof. 

Bibiana Ferreira.  No ano de 2020 o laboratório encontrava-se a ser planeado para ser um 

laboratório de genética e biologia molecular, suplantando um deficite que existe na região sul 

de Portugal, contudo a pandemia COVID 19 levou à tarnsformação imediata do laboratório 

num laboratório de testes COVID 19. 

Durante o ano de 2021 ocorrerá a evolução progressiva do laboratório para o seu 

objetivo inicialmente previsto, sendo assim, será espectável que seja mantida a realização de 

testes diagnóstico COVID 19 e o desenvolvimento da capacidade de testes de genética 

molecular para várias doenças genéticas. 

O laboratório será desenvolvido utilizando a expertise existente na sua equipa, 

podendo ser estabelecidos acordos de colaboração com outras entidades que sejam lideres 

em termos europeus na realização de testes de genética molecular. 

O laboratório obterá no ano de 2021 todas as condições para a realização dos testes 

de genética molecular da região sul e poderá desenvolver a capacidade de resposta nacional 

no último ano do triénio. O laboratório complementerá sempre a prestação de serviços com 

atividades de investigação. 

As condições de funcionamento do laboratório são garantidas pela AD-ABC, existindo 

na atualidade contratualização de testes COVId 19 para o ano de 2021, com manutenção 

previsível da atividade do laboratório no primeiro semestre de 2021 e uma redução da sua 

atividade a cerca de 50% da sua atividade atual no segundo semestre de 2021. 

No último trimestre de 2021 será espectável inicio da prestação de serviços de 

genética molecular para a região sul de Portugal. 
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c. LIFE 

O ABC desenvolveu 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). 

A AD-ABC garante as condições necessárias para o funcionamento do LIFE, sendo 

espectável que para o ano de 2021 seja efetuada a formação a ser de 1000 formados e o 

acompanhamento de utilização de cerca de 100 DAE. 
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d. LITERACIA EM SAÚDE 

O ABC como entidade académica possui uma grande capaciadde formativa, juntando 

o conhecimento de profissioanis de saúde diferenciados com a academia. 

O ABC possui um programa de literacia em saude para a população que será 

diferenciado e reforçado no triénio 2021. 

 Será mantida a literacia informática para a saúde iniciada no triénio anterior em 

articulação com a SPMS e será ainda desencadeada a literacia em emergência médica.  

 No início do triénio 2021 serão realizados cursos de formação em articulação com o 

IEFP, já acoradados no triénio anterior e cujo publico algo é a população geral. Está previsto 

para 2021  formação de cerca de 1500 formandos para atuação nas ERPIs nacionais. 

A garantia das condições para a realização das formações é garantida pela AD-ABC.  
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5- PARCERIAS ESTRATÉGICAS  

A AD-ABC possui parcerias estratégicas já estabelecidas, destacando-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 levando a uma 

melhoria dos cuidados de saúde na região.  

No ano de 2021 a parceria com o Municipío de Loulé será uma aposta central no 

desenvolvimento das atividades de biomedicina no sul do país, o que terá grande influência 

em termos nacionais.  

A parceria com o Municipio de Loulé é também estratégico para a o reforço dos 

protocolos que se encontram em vigor 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.  

A concretização das atividades previstas nestes protocolos será iniciada nalguns casos 

no ano de 2021, como poderá ser observado mais adiante neste documento. 

     

A AD-ABC possui também em vigor uma parceria estratégica 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.  

 

Durante o ano de 2021 o ABC pretende reforçar a colaboração com a Associação de 

Municípios do Algarve e com a CCDR Algarve, com quem tem aumentado gradualmente a sua 

interação nos últimos anos. Para além destes relevantes parceiros e tendo em conta a 

atividade económica regional a AD-ABC reforcará ainda a ligação com a Região do Turismo do 

Algarve, levando à união de esforços com vista a um reforço e garantia de união do turismo 

com a saúde e a inovação biomédica. 
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Tendo em conta a importância da atuação do AD-ABC no setor social serão reforçadas 

as ligações estratégicas às instituições sociais regionais e nacionais. 
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6- PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ABC 

O ABC possui projetos estratégicos em curso que têm apresentado 

desenvolvimentos importantes nos últimos anos, sendo a aposta do ABC para o próximo 

triénio o reforço desses projetos, nomeadamente o Projeto ABC Loulé Active Life Health & 

Research. 

No ano de 2020 e tendo em conta a existência da pandemia de COVID 19 existem 

vários projetos ainda em curso com apoio da AD-ABC que espectavelmente apresentarão uma 

redução significativa de importância em 2021.  

Resultarão dos projetos previstos uma mudança na região com a diversidade que é 

criada com um ecossistema de inovação e investigação biomédica, cujo impacto em termos 

de empregabilidade e desenvolvimento económico regional será essencial, nomeadamente 

na redução da sazonalidade na economia regional. 
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• PROJETO ABC LOULÉ ACTIVE LIFE HEALTH & RESEARCH  

O projeto ABC Loulé Active Life Health & Research é a base da parceria com o 

Municipio de Loulé, para o desenvolvimento regional e nacional da biomedicina, sendo 

espectável que durante o triénio que se inicia seja efetuada a construção das instalações para 

que as atividades descritas de seguida contribuam para a existência de um ecossistema único 

de investigação e inovação biomédica a nível nacional. 

O projeto é composto pelo projeto ABC Loulé Health & Research que será 

implementado no edificio Mariano Gago em Loulé, o projeto Active Life que ficará alojado em 

Vilamoura, tal como o Meeting Center do ABC. 

Estes projetos terão como base estratégica os referidos edifícios, no entanto a sua 

aplicação será em toda a região do Algarve difundida para polos de aplicação das atividades 

comunitárias descritas de seguida, para além da sua natural expansão para a região do Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral. O impacto espectável para além de regional será de âmbito 

nacional e devidamente enquadrado nas redes de especialização europeias. 
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o PROJETO ABC LOULÉ HEALTH & RESEARCH  

O projeto ABC Loulé Health & Research integraprojetos que são enquadráveis nos 

roteiros de investigação ptCAC e ptCRIN.  

Numa candidatura a financiamento europeu recente foi definida a organização 

estrutural destes projetos, cuja aplicação se inicia no ano 2021, que se apresenta de seguida. 



TIMELINE PTCAC 
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TIMELINE PTCRIN 

 

  



▪ Seroteca Nacional 

Pretende-se estabelecer um Banco Nacional de Soro (Seroteca) para armazenar e 

preservar a -80ºC, soro/plasma congelado, glóbulos e/ou plaquetas e leucócitos preparados 

a partir de amostras de sangue coletadas durante doações de sangue em todo o País.  

A Seroteca não será apenas uma reserva nacional estratégica de sangue para fins 

médicos. Assim as amostras desnecessárias ou que não correspondam aos critérios exigidos 

para aplicações médicas, serão disponibilizadas para a comunidade científica para estudos de 

investigação e fundamental,  translacional e clínica, assim como para atividades de 

treinamento de equipas médicas e de investigação nos diversos procedimentos necessários 

para manusear, preparar e armazenar as amostras derivadas do sangue doado.  

As amostras de sangue serão disponibilizadas aos investigadores de todo o País, após 

uma avaliação positiva de um breve requerimento que descreve, entre outros parâmetros, o 

contexto e os objetivos da investigação com as amostras solicitadas. As amostras serão 

disponibilizadas prioritariamente à investigação nas áreas do cancro, neurociências e doenças 

cardiovasculares, por serem os principais temas de investigação estratégicos do ABC-RI. 

A Seroteca não terá início em 2021, sendo espectável o seu início apenas no ano 

seguinte.  
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▪ Banco Nacional das Células do Cordão Umbilical 

O principal objetivo do Banco Público de Células do Cordão Umbilical (BPCCU) é ser 

uma unidade de preparação, isolamento e armazenamento de células progenitoras 

hematopoiéticas (HPC, Hematopoietic Progenitor Cells em Inglês) com a alta qualidade 

necessária ao transplante de todos os cidadãos com doenças hematológicas, imunológicas ou 

outras, quando possível. A BPCCU cumpre, em termos de princípios, organização e rigor 

técnico, todos os requisitos postulados na legislação nacional e nas Diretivas Europeias 

associadas a esta atividade. 

Uma limitação notória das HPC derivadas do sangue do cordão umbilical é o pequeno 

número destas células quando colhidas dos cordões, por vezes abaixo do número mínimo de 

células necessário para ser armazenado. Além disso, o tratamento de pacientes com este tipo 

de células, requer frequentemente a combinação de duas amostras diferentes de HPC 

derivadas do sangue do cordão para atingir o número mínimo de células para o transplante. 

As atividades do Banco Público de Células do Cordão Umbilical serão desenvolvidas 

em estreita colaboração e parceria com o Instituto Português de Sangue e Transplantes. 

O Banco Público de Células de Cordão Umbilical terá a sua atividade previsivelmente 

para 2022. 
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Biobanco 

O Biobanco do ABC será um repositório de amostras humanas (oriundas de pessoas 

saudáveis ou de doentes) para uso em investigação científicas. O Biobanco também prestará 

serviços sobre a informação, características e dados da colheita de amostras. Assim, a 

infraestrutura requer equipamentos de colheita e processamento de amostras, arquivamento 

e armazenamento, além de suporte informatizado para gestão dos dados e das amostras, 

procedimentos e serviços para informar os indivíduos que são procurados para doar 

amostras, obtendo seu consentimento. Além disso, as instalações do Biobanco garantirão o 

armazenamento de longo prazo, fornecerão acesso e recuperação de amostras quando 

necessário para análise, preparação de biomateriais para controle de qualidade, embalagem 

e envio de amostras para os investigadores. 

É importante salientar que está em curso uma colaboração com o Instituto de 

Medicina Molecular (iMM, Universiade de Lisboa), com o objetivo de armazenar duplicatas 

da recolha de amostras iMM no Biobanco ABC e, assim, fornecer um backup das amostras 

iMM. 

O Biobanco do ABC é um biorrepositório de amostras biológicas humanas para uso em 

investigação biomédica que fornece amostras biológicas para cientistas baseados no centro 

de investigação afiliado do ABC ou nos hospitais CHUA que fazem parte do ABC, bem como 

para outras instituições de pesquisa colaboradoras. Todas as amostras serão associadas aos 

dados clínicos. A colheita de amostras no Biobanco do ABC será focada nas necessidades dos 

investigadores. Uma das primeiras tarefas do Biobanco do ABC é o levantamento dos tipos de 

amostras biológicas necessárias para promover a qualidade da pesquisa do ABC e das 

instituições colaboradoras. 

O Biobanco do ABC terá início das suas atividades apenas em 2022, não sendo 

espectável inícuio em 2021. 
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▪ Centro de Investigação Entomológico do Algarve 

 O CIEMA pretende ser um laboratório nacional, que visa desenvolver atividades na 

área dos agentes infeciosos transmitidos por vetores ao homem e a outros animais, 

nomeadamente atividades de I&D, com destaque para o estudo das seguintes doenças 

possíveis: Borreliose de Lyme, Tularemia, febre Q, febre nodular cicatrici al e outras 

riquetsioses, febre do Nilo Ocidental, Chikungunya, Zika, Dengue e outras febres 

hemorrágicas virais.  

 Esta unidade de investigação será responsável por realizar testes de resistência a 

inseticidas e acaricidas e estudar o impacto das medidas de controle implementadas em nível 

local. Irá ainda realizar atividades de vigilância epidemiológica no âmbito da identificação 

entomológica dos resultados das colheitas sistémicas efetuadas, nomeadamente na região 

do Algarve. No âmbito da entomologia médica, desenvolverá também atividades de 

investigação e formação avançada de pós-graduação.  

 As atividades do Centro serão desenvolvidas em estreita colaboração e parceria com 

o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).  

 O CIEMA iniciará as suas atividades apenas em 2022. 
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▪ Centro de Investigação Imagiológica 

O Centro de Desenvolvimento de Imagiologia tem como objetivos: 1) implementar 

projetos de investigação usando dispositivos de imagem e 2) oferecer treinamento avançado 

de pós-graduação em imagens médicas.  

É constituído por um departamento de investigação multidisciplinar, que envolverá 

várias vertentes, desde medicina e biologia até engenharia, matemática e informática, entre 

outras.  

Este projeto usará o que há de mais moderno em tecnologia de imagens médicas, 

como ecocardiografia ou tomografia computadorizada (TC), para aplicações biomédicas que 

incluem ciência básica, bem como estudos pré-clínicos e clínicos.  

Iremos colaborar com uma vasta rede de parceiros nacionais e internacionais nas 

várias áreas da imagem médica. Além disso, este centro criará as condições técnicas e 

estruturais propícias à formação de alunos e investigadores, permitindo a transferência de 

tecnologia e competências.  

Os principais projetos de investigação incidirão no desenvolvimento de novas terapias 

e métodos de diagnóstico precisos na área das doenças cardiovasculares, oncológicas e 

neurológicas. Esta unidade de investigação incluirá equipamentos de tecnologia médica 

avançada como uma tomografia computadorizada “multislice”. Este tipo de equipamento 

precisa ser suportado por computadores potentes, software específico conectado a redes de 

comunicação robustas e dispositivos de armazenamento de “big data”.  

A aquisição de unidades de tomografia computadorizada altamente sensíveis será 

particularmente importante para a realização de estudos pré-clínicos e de imagem clínica em 

colaboração com o Centro de Referência de Cancro do Reto do CHUA. A tomografia 

computadorizada multislice também será essencial para complementar os instrumentos de 

imagem cardiovascular não invasivos e invasivos que estão atualmente disponíveis na 

Unidade Cardiovascular de Investigação de Imagens Cardiovasculares Multimodalidade 
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localizada no departamento de cardiologia do CHUA. Isso permitirá o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa na área de aterosclerose e cardiomiopatias.  

Esta unidade trabalhará em estreita colaboração com as demais unidades do CRE-ABC 

oferecendo expertise em imagem para projetos em andamento. O Centro de 

Desenvolvimento de Imagiologia também irá articular e estabelecer parcerias nacionais e 

internacionais, fortalecendo a rede nacional de investigação translacional e clínica. 

A unidade iniciará a sua atividade em 2021, como definido acima no timeline. 
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▪ Laboratório de Genética Clínica 

O Laboratório de Genética Clínica tem três objetivos principais: 1) conduzir projetos 

de investigação clínica baseados em triagens genéticas/epigenéticas, promovendo 

colaborações com outros centros de pesquisa e hospitais; 2) melhorar os serviços de saúde 

oferecendo ferramentas diagnósticas de última geração com tempo de resposta rápido; 3) 

fomentar a formação contínua de investigadores e médicos. A linha de investigação 

laboratorial terá como foco a genética das doenças multifatoriais. Investigar genes de 

suscetibilidade que causam a doença ou estão envolvidos na progressão da doença, bem 

como genes que podem ser responsivos a drogas farmacológicas. 

Para cumprir os objetivos propostos, o Laboratório de Genética Clínica irá: 

• Oferecer testes genéticos especializados e avaliação diagnóstica abrangente, além 

de aconselhamento genético para hospitais e unidades de saúde nacionais; 

• Fornecer condições de ponta para colaborações de investigação na área de 

genética/epigenética. Assim, promovendo parcerias e fomentando colaborações de 

investigação; 

• Estabelecer uma parceria de diagnóstico bem como uma colaboração de 

investigação com “Health in Code”, uma empresa espanhola especialista em sequenciação 

Sequenciamento de Nova Geração (NGS) e Sanger; 

• Realizar investigação com foco na descrição de novas variantes 

genéticas/epigenéticas e estratificação de risco. Na fase de implantação, o laboratório se 

especializará em síndromes cardíacas e cancro e, em uma segunda etapa, se alargará a outras 

patologias. Sendo parte do ABC, um consórcio entre uma instituição de ensino superior e o 

CHUA (hospitais locais), o Laboratório de Genética Clínica tem um interesse particular na 

educação e divulgação. Neste sentido, este departamento pretende oferecer e supervisionar 

a formação laboratorial a nível de graduação e pós-graduação na área da 

genética/epigenética a estudantes nacionais e internacionais. A responsável indicada para 

este serviço, é professora convidada da Universidade do Algarve com vasta experiência na 

supervisão de alunos. O laboratório será equipado com tecnologia de última geração de NGS 

e instrumentos automatizados (por exemplo, Robot Pipetar) que irão agilizar as atividades, 

reduzir o erro humano e aumentar a capacidade. A aquisição destes instrumentos e a 

contratação de recursos humanos qualificados posicionarão o Laboratório de Genética Clínica 
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para estabelecer colaborações e parcerias frutíferas. Além disso, o laboratório de genética 

clínica irá colaborar ativamente em projetos de investigação desenvolvidos no âmbito dos 

restantes departamentos de investigação. 

Os instrumentos a serem incluídos são: 

1) NGS - Sequenciamento de próxima geração - optamos pelo sistema NextSeq 500 da 

Illumina, que permite o sequenciamento de genoma completo de alta qualidade e oferece 

uma alta cobertura do genoma que atenderá à maioria das necessidades do Laboratório de 

Genética Clínica; 

2) Plataforma automatizada de manuseio de líquidos e extrator automatizado de DNA 

- ambos os equipamentos serão críticos para aumentar a precisão e reprodutibilidade, pois 

reduz o manuseio humano de amostras biológicas. Além disso, irá acelerar a produtividade, 

aumentando o número de amostras que podem ser manipuladas simultaneamente; 

3) Sistema de gestão - aquisição de software automatizado que permite o registro 

adequado da amostra. Este sistema minimizará o erro humano e agilizará a codificação da 

amostra. O laboratório também inclui uma sala fria, uma sala de nível de Biossegurança 3 

(BSL3) com pressão negativa, equipamento de PCR e outros equipamentos de laboratório. 

Também é importante a implementação de um sistema de software de gestão e organização 

laboratorial eficiente, bancos de dados científicos, bem como hardware e software de suporte 

a essas atividades. Adicionalmente, o laboratório já iniciou o processo de certificação de 

acordo com a Norma NP EN ISO 9001: 2000. Será importante ser reconhecido como um 

laboratório de referência que segue os requisitos regulatórios de qualidade, meio ambiente, 

segurança e saúde. O envolvimento de todos os membros do laboratório na implementação 

do sistema de gestão da qualidade é vital para a eficácia dos processos implementados. 

O financiamento será espectavelmente obtido por financiamento europeu, com as 

atividades a serem desenvolvidas em 2021, conjuntamente com a realização de análises 

COVID. 

 

  



45 
 

▪ Centro de Cirurgia Experimental do Algarve 

Este centro será uma referência a nível internacional no fortalecimento de 

competências nas áreas cirúrgica e de cuidados intensivos de estudantes, investigadores, 

profissionais e equipas de saúde. Este centro, com particular interesse estratégico a nível 

regional e nacional, permitirá desenvolver um conjunto de projetos integrados e articulados, 

nomeadamente: 

1- A investigação das causas das doenças, nomeadamente doenças raras, oncológicas, 

cardiovasculares e neurológicas, através de um teatro anatómico, que permite identificar os 

impactos nos órgãos e tecidos dos cadáveres afetados pelas doenças. Esta situação permitirá 

o desenvolvimento de estudos que visem identificar as causas e consequências, aplicando um 

medicamento “cama a bancada”. Esta atividade está ligada à aplicação e desenvolvimento de 

técnicas cirúrgicas específicas para as respetivas doenças, permitindo a otimização dos 

protocolos cirúrgicos atuais. 

2- Treino cirúrgico com peças de cadáveres preparadas em teatro anatómico, 

utilizando tecnologias de ponta, incluindo técnicas de microscopia para microcirurgia. 

3- A aplicação de técnicas cirúrgicas em modelos de simulação, o que é essencial para 

posterior tradução para a aplicação clínica; 

4- A aplicação de técnicas cirúrgicas, incluindo técnicas laparoscópicas e 

microcirúrgicas, otimizando os protocolos existentes no âmbito dos ensaios clínicos; 

5- Complementar as atividades cirúrgicas em simulação em modelos, otimizando as 

técnicas em centro de simulação virtual; 

6- A otimização de protocolos de intervenção clínica em pacientes, nomeadamente ao 

nível dos anestésicos e ao nível dos cuidados pré e pós-cirúrgicos, com otimização dos 

protocolos de cuidados em cuidados intensivos e intermédios; 

7- A avaliação por imagem das técnicas cirúrgicas e do impacto dos cuidados aplicados, 

permitindo avaliação radiológica imediata por meio de raios-X e ecocardiografia à beira da 

cama do doente; 
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8- A ligação aos projetos Pt-CAC, nomeadamente ao centro avançado de imagiologia, 

permitindo a otimização dos protocolos de imagiologia a aplicar após cada protocolo de 

tratamento cirúrgico; 

9- Permite ainda a ligação ao laboratório de biologia molecular e acesso facilitado a 

células e tecidos para transplante, para aplicação médica ou cirúrgica em ambiente 

controlado, de forma a inovar nos protocolos e técnicas utilizadas 

O centro possibilitará a realização de investigação básica e aplicada avançada, e 

pioneiras em qualquer aspeto da cirurgia.  

Este centro terá as suas atividades de simulação iniciads em 2021, conforme definido 

no timeline acima indicado. 
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o PROJETO ABC LOULÉ ACTIVE LIFE 

O Projeto ABC Loulé Active LIFE é um projeto do ABC vocacionado para o 

envelhecimento ativo e saudável. O Algarve possui um centro de referência integrado na rede 

europeia de envelhecimento activo e saudável, coordenado pela Prof. Sandra Pais, 

investigadora do ABC. 

A investigação e aplicação dos cuidados de saúde como forma de promoção do 

envelhecimento ativo e saudável é estratégica em termos europeus, dado o envelhecimento 

progressivo que se assiste. O ABC desde cedo definiu esta linha de atuação como estratégica, 

sendo o Algarve uma região privelegiada para a prestação de cuidados de saúde de 

reabilitação osteoarticular, cardiovascular e respiratória. 

O envelhecimento ativo e saudável levou à identificação de necessidades de 

instalações adequadas para a prestação de elevada qualidade, aproveitando o conhecimento 

científico do centro de cinética do movimento e também clínica que o ABC possui. 

No ano de 2021 serão desde logo realizadas algumas atividades de investigação e 

aplicação na população, com apoio de gestão da AD-ABC. 

  



o ABC MEETING CENTER 

O ABC Meeting Center será construido durante o triénio 2021-2023 e visa garantir as 

condições para a realização de congressos e reuniões de até 600 participantes an região do 

Algarve. 

O Meeting Center ficará localizado em Vilamoura o que lhe garante uma localização 

estratégica para a organização dos meetings nacionais e internacionais do ABC e a sua 

disponibilização através de parcerias para a comunidade científica nacional e internacional. 

O início da construção está previsto para 2021. 
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• ABC COVID 

O ABC COVID é um programa desenvolvido pelo ABC durante o ano de 2020 de forma 

a dar resposta à pandemia de COVID 19 durante o ano de 2020. 

O ABC COVID é composto por um conjunto de projetos que foram desenvolvidos 

durante reste periodo e que serão mantidos enquanto existir pandemia. 

O ABC COVID terá espectavelmente uma manutenção e nalguns casos redução ads 

suas atividades em 2021. 

As atividades têm sido desenvolvidas com gestão e apoio da AD-ABC. 
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o Drive Thru 

O Drive Thru é localizado no Estádio Algarve, sendo o local onde são efetuadas 

colheitas para a saúde pública do Algarve e para o CHUA.  

Esta estrutura tem sido essencial para o combate à pandemia, devendo ser mantida 

em funcionamento enquanto existir a necessidade de realizar um elevado numero de 

colheitas de amostras para diagnóstico de COVID 19 por estas instituições. 

O Drive Thru dá também resposta a algumas colheitas efetuadas para testes a realizar 

no laboratório do ABC. 

A estrutura poderá ainda ser útil para a resposta a outras situações relacionadas com 

o COVID, como seja a vacinação para COVID 19 para a população. 

A sua atividade será espectavelmente mantida durante o ano de 2021. 

O financiamento do Drive Tru para as atividades de colheitas para o Laboratório de 

Saúde Pública Laura Ayres é garantida pelo CHUA à AD-ABC. 
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o Laboratório ABC Covid 

O Laboratório ABC Covid manterá a sua atividade de testes COVID enquanto tal seja 

necessário, passando de seguida à sua atividade prevista de testes de genética molecular, 

como definido acima. 
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o Kits de Colheita do ABC 

Os kits de colheita COVID do ABC são compostos por zaragatoas e meio de transporte 

viral. 

A manutenção da sua produção ocorrerá até que seja solicitada a sua disponibilização 

para as restantes atividades do ABC e para a atividade de outros labotratórios de diagnóstico 

COVID. 

Também nesta atividade será espectável que a produção para o COVID 19 ocorra 

durante o ano de 2021. 
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o Covid 0+ 

Esta atividade é a aplicação em creches, pré-escolar e escolas de atividades de 

prevenção COVID. 

É espectável a sua redução no segundo semestre de 2021. 
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o Linha Covid Lares 

A Linha Covid Lares dá apoio a todos os lares do pais, sendo uma colaboração com a 

Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e o MTSSS. 

Atualmente estrá prevista a sua atividade durante o ano de 2021, sendo espectável 

um reforço da sua atividade. 

O financiamento é garantido pelo acordo de colaboração com a SCM de Lisboa. 
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o Qlinic 

O Qlinic é uma plataforma de apoio para situações não COVID desenvolvida pelos 

alunos do MIM UAlg, para resposta na altura da pandemia. 

A atividade desta plataforma será para ser mantida e reforçada pela AD-ABC durante 

o ano de 2021. 
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o Covid Algarve 

O Covid Algarve é um projeto também desenvolvido pelos alunos do MIM Ualg, para 

apoio e literacia a comunidades desfavorecidas do Algarve. 

A Atividade deste projeto será para manter e reforçar durante o ano de 2021, 

equadrando-se nas atividades de literacia e com objetivos para além do Covid. 
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o SNS 24  

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

da linha SNS 24. 

Atualmente encontra-se com os call centers de Faro, Braga, Porto, Gaia, Lisboa e 

Covilhã, envolvendo cerca de 2000 colaboradores da AD-ABC. 

Será espectável que a atividade seja mantida durante o ano de 2021. 
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o MedChronic 

A MedCronic é um projeto de acompanhamento de doentes com patologias crónicas, 

sendo desenvolvido por alunos do MIM da UAlg. 

Apesar de ter sido desenvolvido em altura da pandemia será para manter e reforçar 

para além do COVID e durante o ano de 2021. 
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o Formação Auxiliares Lares 

A formação aos Auxiliares dos Lares foi identificada como uma necessidade durante a 

pandemia de COVID 19, sendo essencial nos casos dos lares com utentes positivos. 

Esta atividade, que resulta de uma colaboração entre o ABC e o INEM, tem prevista a 

formação de cerca de 1500 funcionários através do IEFP durante o ano de 2021. 

O financiamento será efetuado pelo IEFP à AD-ABC duarnte o ano de 2021. 
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o Outras Atividades COVID 

Durante o ano de 2021 poderá ainda ser necessária a realização de algumas atividades 

por parte da AD-ABC para responder à pandemia na região. 

Salientamos desde logo a possibilidade de desenvolvimento de uma App para os lares 

e do envolvimento da AD-ABC na vacinação da população.  
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7- COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

A AD-ABC estruturou-se e demonstrou no ano de 2020 uma grande capacidade de 

resposta rápida e eficaz à pandemia de COVID 19. 

No ano de 2021 será consolidada a estruturação com o reforço das suas àreas mais 

frágeis, criando-se um ambiente propicio para a inovação biomédica no Algarve.  

 


