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O que é o ABC O Centro Académico de Investigação e For-
mação Biomédica do Algarve, adiante desig-
nado por ABC – Algarve Biomedical Center, foi 
criado pela Portaria no 75/2016, de 8 de abril, 
e consiste num consórcio entre o Centro Hos-
pitalar Universitário do Algarve, E.P.E. (CHUA), 
e a Universidade do Algarve (UALG) através do 
seu Center for Biomedical Research (CBMR) e 
do seu Departamento de Ciências Biomédicas 
e Medicina (DCBM). 

Na origem deste consórcio estão os avanços 
técnicos e científicos que há muito desafiam 
as universidades e instituições de cuidados de 
saúde, a uma adaptação de forma a fortalecer 
o seu papel de serviço à comunidade, através 
de um reforço de cooperação interinstitucio-
nal e de uma garantia de permanente atualiza-
ção das melhores práticas, excelência clínica e 
impacto societal.

Desta associação resultou uma sinergia que 
tem sido reconhecida a nível nacional e inter-
nacional, quer nas classificações em avalia-
ções independentes de ensino, e nos prémios 
de investigação recebidos. 

Esta newsletter visa transmitir a missão, visão 
e objetivos do ABC bem como divulgar as suas 
acções. De periodicidade trimestral, terá uma 
complementaridade em e-noticias quando a 
importância desta notícia assim o determinar.

Pensamos desta forma tornar mais presente o 
entendimento que todos nós, afiliados numa 
das instituições que deram origem ao consór-
cio, somos membros do ABC. 

E a pergunta será óbvia: como poderão 
contactar com o ABC? Além dos contactos 
expressos na newsletter, através do nosso site 
actualmente em reconstrução face à dimen-
são que as iniciativas e parcerias ABC vão 
tomando. 

Para breve, depois da actualização do site em 
curso, teremos um e-noticias onde comu-
nicaremos a data em que o site ABC estará 
operacional, bem como alguma notícia da 
acção ABC que decorre sempre assente nos 
pilares da ciência, qualidade, competitividade 
e inovação.
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MISSÃO

O ABC tem como principal missão criar, transmitir e difundir uma cultura de investigação e de-
senvolvimento, contribuindo para formar profissionais altamente qualificados e diferenciados.

VISÃO

Constitui a visão do ABC ser um centro de excelência vocacionado para o desenvolvimento, for-
mação e investigação, assente nos pilares da qualidade, eficiência, competitividade e inovação.

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 tecnológi-
cos colocados à disposição dos seus membros;

d. Desenvolvimento de ações colaborativas que promovam cuidados de saúde de qualidade 
com base nas contribuições das ciências médicas básicas e clínicas e dos serviços de ação 
médica do CHUA, assim como do CBMR e do DCBM;

e. Promoção de ações colaborativas que contribuam para o desenvolvimento de cuidados 
integrados inovadores com base numa crescente articulação entre cuidados hospitalares, 
primários, continuados e paliativos;

f. Desenvolvimento de projetos colaborativos de investigação básica, clínica e de saúde pública 
com reforço da cooperação regional, nacional e internacional;

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

h. Promoção de uma cultura comum focada na modernização, na elevada qualidade da investi-
gação académica e clínica num contexto de colaboração nacional, internacional e sobretudo de 
redes transeuropeias;

i. Estabelecimento do foco da atividade na promoção da qualidade dos cuidados prestados às 
populações com base numa resposta adequada às suas diferentes necessidades;

j. Desenvolvimento do potencial disponível, tanto ao nível dos recursos humanos como ma-
teriais, 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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Atividades ABC 

SEMANA DO IDOSO
FORMADOS EM SBV

O ABC colaborou notavelmente na Semana de promoção 
do envelhecimento activo e saudável do Concelho de 
Loulé. Cumprindo o seu desígnio em prol da comuni-
dade foram realizadas acções informativas com grupos 
de pessoas seniores do Concelho. A nossa contribuição 
centrou-se na preparação para os Sinais de Alerta do 

3as JORNADAS
    ALGARVE

    BIOMEDICAL
    CENTRE

O ABC organizou suas 3as Jornadas que decorreram 
nos dias 28 e 29 de Março. As jornadas de trabalhos 
iniciaram-se com noções práticas da metodologia de de-
senvolvimento de um Projeto de Investigação, tendo sido 
abordados elementos desde a legislação e aspetos éticos, 
metodologia da investigação, comunicações de projetos, 
ideias e resultados Comunicação Científica, bem como 
sobre o impacto da investigação para as instituições. Foi 
um momento privilegiado de discussão entre investi-
gadores e clínicos nomeadamente com comunicações 
orais da traduzindo o que de melhor se desenvolve em 
investigação na região Algarvia, mas, também, por todo o 

país. Foram abordados o papel dos Centros Académicos 
na investigação médica, bem como o testemunho da 
experiência em concreto do Centro da Académico Clínico 
das Beiras. Destaque para a qualidade dos trabalhos pre-
miados nas categorias Poster e Comunicações oral onde 
o Prémio Jornadas ABC tem uma identidade específica. 
Destinado a premiar e fomentar a investigação, procura 
promover a comunicação em congressos dos resultados 
obtidos bem como o estabelecimento de contacto ou 
parcerias, com a atribuição de até 500 euros de despesas 
relativos à presença em congresso internacional para os 
referidos objetivos. 

Este projecto vai reforçar a imagem do Algarve como des-
tino de saúde seguro, através da formação em Suporte 
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa na 
rede hoteleira regional e com a criação de uma rede de 
Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE).

O ABC garante a formação em suporte básico de vida 
com a utilização do DAE, nos estabelecimentos turísticos 
do Algarve, aos elementos das instituições e espaços pú-
blicos no âmbito da AMAL, dos funcionários das unidades 
hoteleiras e empreendimentos turísticos do Algarve

ALGARVE CORAÇÃO 
SEGURO BY ABC

AVC, treinou suporte Básico de Vida no Adulto com com-
ponente prática e como ligar o Número de Emergência 
112. A receptividade por parte da população alvo foi ex-
celente, enaltecendo a missão do ABC com as entidades 
do Concelho.
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Atividade ABC - Em desenvolvimento
PROJETO ABC - LOULÉ 

ACTIVE LIFE HEALTH  
& RESEARCH

Enquadrado numa estratégia de inovação e 
desenvolvimento do Algarve, a Câmara Municipal 
de Loulé e o ABC Algarve Biomedical Center pre-
tendem implementar um projeto integrado com 
uma forte aposta na inovação, tecnologia e saber, 
denominado de ABC – LOULÉ ACTIVE LIFE HEALTH 
& RESEARCH.
Trata-se de um projeto agregador de um conjunto 
de competências na área da inovação, investigação 
e tecnologia no âmbito da saúde, enquadrado na 
estratégia de competitividade nacional e regional, 

que deverá contribuir para afirmar a região no 
setor da saúde, melhorar os cuidados prestados 
e a qualidade de vida dos cidadãos nacionais e 
internacionais, promover o envelhecimento ativo 
e reforçar a imagem do destino Algarve como 
referência internacional para o turismo sénior e de 
saúde, assim como promover o interesse de poten-
ciais investidores e agentes internacionais. 
Este projeto constitui um desígnio estratégico da 
Região do Algarve, enquadrando-se nos objetivos 
do Programa do XXI Governo Constitucional, na 

LITERACIA EM SAÚDE
Projeto pioneiro no combate à 

literacia em saúde arrancou no 
concelho de Loulé no Algarve

Formam-se e apoiam-se cidadãos, de modo a 
saberem utilizar os serviços de saúde online, 
evitando deslocações desnecessárias. Pedir uma 
receita eletrónica, marcar uma consulta ou mesmo 
solicitar qualquer documento ligado ao setor da 
saúde. Tudo isto se pode fazer através de platafor-
mas online.
É este ensinamento - para muita gente, sobretudo 
para os mais idosos, ainda é algo que não está ao 
seu alcance - que é transmitido em juntas de fre-
guesia, lares, etc., ensinanando quem tem possibi-
lidade de utilizar as novas tecnologias, mas não o 
sabe fazer, bem como formar pessoas que estarão 
disponíveis para prestar estes serviços a quem não 
tem qualquer contacto com tecnologia.

O Algarve recebeu, de 7 a 11 de outubro, os mais 
conceituados investigadores de cancro da Europa. 
O encontro decorreu em Albufeira e juntou os 
principais centros de investigação, hospitais e 
universidades europeus que se dedicam à área 
oncológica*.
Pela primeira vez, “The Summer School in Trans-
lational Cancer Research” contou com a presença 
de dois investigadores portugueses. Uma parceria 
com o ABC – Algarve Biomedical Center, que 
atribuiu bolsas de participação às investigadores 
Bibiana Ferreira, do ABC, e Ana Lameirinhas, do 
Instituto Português de Oncologia do Porto.
Durante uma semana, foi discutido o que de 
melhor está a ser feito na Europa ao nível da inves-
tigação de doenças oncológicas.
O último dia do encontro contou com a presença 
do Ministro português da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor.

* Cambridge Cancer Centre, German Cancer Rese-
arch Center (DKFZ), Heidelberg University Hospital, 

Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris, 
National Tumor Institute of Milan, Karolinska Ins-

titute, Netherlands Cancer Institute, Vall d’Hebron 
Institute of Oncology

CANCER CORE EUROPE
The Summer School in 

Translational Cancer Research

medida em que vem contribuir designadamente 
para: 
 - A melhoria da articulação entre as funções 
assistenciais, de ensino, de formação pré e 
pós-graduada e de investigação em Universidades 
e Laboratórios do Estado, bem como o apoio à 
investigação científica, nas suas vertentes clínica, 
de saúde pública e de administração de serviços 
de saúde;
 - Alcançar o objetivo primordial de descentraliza-
ção dos serviços do Estado.


