
O lema “a saúde mais perto de si” que a Administração Regio-

nal de Saúde (ARS) do Alentejo tem vindo a seguir nos últimos 

anos, passa, não só, por promover a melhoria de acessibilidade 

a cuidados de saúde de qualidade aos utentes, mas também, 

possibilitar mais acesso à informação.

Com a criação da nossa Newsletter, pretende-se melhorar os 

instrumentos de recurso à informação e comunicação entre a 

ARS Alentejo, as entidades de Saúde, os seus profissionais e 

os utentes.

A Newsletter pretende ser um meio de divulgação privilegiado 

das diversas actividades da ARS Alentejo, da demonstração do 

esforço efectuado por todos os profissionais no sentido de pos-

sibilitarmos mais e melhores condições, para que o serviço de 

saúde prestado tenha mais qualidade. 

Esperamos pois que, quer o formato, quer os conteúdos se-

jam do vosso agrado, podendo sempre proceder à consulta das 

Newsletters no nosso site institucional e dar-nos sugestões.
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No âmbito dos Prémios Europeus de Iniciativa 
Empresarial – “European Enterprise Awards”, 
a Administração Regional de Saúde do Alente-
jo (ARSA, IP) obteve o 1º prémio na categoria 
“Desenvolvimento do Ambiente Empresarial”, 
referente ao Programa de Rastreio do Cancro 
do Colo do Útero do Alentejo.
A cerimónia de apresentação pública dos pro-
jectos candidatos na fase nacional decorreu no 
dia 10 de Fevereiro de 2010, no Centro Cultu-
ral de Belém, em Lisboa, e permitiu distinguir 
o projecto do BARCCU (Sistema de Rastreio 
do Cancro do Colo do Útero), promovido pela  
ARSA, I.P., em parceria com a empresa First 

Solutions – Sistemas de Informação, S.A..
Para realizar o rastreio, de base populacional, foi concebido um 
programa informático de gestão do rastreio – BARCCU –, que 
permite interligar todas as entidades intervenientes, monitori-
zando todo o processo ao longo do tempo, permitindo ainda 
avaliar os impactos a nível local e regional.
Os Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial visam distinguir e 
reconhecer actividades de relevo que apoiem a iniciativa empresa-
rial em toda a Europa e pretendem ser um tributo às muitas inicia-
tivas que contribuem para criar um clima de crescimento econó-
mico, através da promoção e apoio à inovação a nível regional.
O Rastreio do Cancro do Colo do Útero do Alentejo, pelas suas 
características inovadoras, já havia sido distinguido pelas ins-
tâncias europeias com o prémio “Pearl of Wisdom 2009”.

Programa do Rastreio do Cancro
do Colo do Útero no Alentejo

Ganha 1º Prémio Nacional na categoria 
“Desenvolvimento do Ambiente Empresarial”



Está concluída a construção do novo Centro 
de Saúde de Mourão, e a sua entrada em 
funcionamento irá servir uma população de 
cerca de 3.400 habitantes.
Para além da melhoria das condições de 
trabalho para os profissionais de saúde, o 
novo centro de saúde possibilita um me-
lhor atendimento aos utentes e uma maior 
capacidade de resposta às suas necessi-
dades.
Esta nova obra, da responsabilidade da  
Administração Regional de Saúde do Alen-
tejo, compreende uma ala para a Unidade 
de Saúde Familiar REMO, composta por sa-
la de tratamento e injecções, três gabine-
tes de consulta médica e dois gabinetes de 

consulta de enfermagem.
Disponibiliza também, serviços de fisiatria, com sala própria, 
comunicando directamente para um gabinete polivalente, per-
mitindo aumentar o espaço para esta valência. Detém ainda 
mais dois gabinetes, a sala para a equipa de apoio domiciliário 
e o gabinete de saúde pública e ambiental. A rede informática 
interna faz ligação ao exterior permitindo a execução de consul-
tas de telemedicina.
Esta nova infra-estrutura teve um investimento de aproxima-
damente 832.000 euros, tendo sido alvo de candidatura e 
co-financiamento por parte do QREN/INALENTEJO - Medi-
da da Saúde.

Conclusão da construção do novo 
Centro de Saúde de Mourão



DIRECÇÃO: Dra. Rosa Matos
Pres. do Conselho Directivo da ARS Alentejo, I.P.

PROPRIEDADE E EDIÇÃO: ARS Alentejo, I.P. 
DESIGN E IMPRESSÃO: Milideias Comunicação Visual, Lda.
PERIODICIDADE: Bimestral
Nº EXEMPLARES: 200

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ARS Alentejo, I.P.
R. do Cicioso, nº 18, 7001-901 Évora
WEB: www.arsalentejo.min-saude.pt
E-MAIL: arsa@arsalentejo.min-saude.pt
TEL: 266 758 770 | FAX: 266 735 868

FICHA TÉCNICA

A ARS Alentejo, IP já colocou on-line o seu no-
vo site.
Com um conceito de comunicação e imagem 
completamente novos, o site apresenta inúme-
ras vantagens com uma organização das áreas 
mais consentânea com o ambiente envolvente, 
bem como a disponibilização de novas funcio-
nalidades, tudo com o intuito de servir melhor 
os utentes, profissionais e instituições.
O novo site, agora em funcionamento, faz par-
te da aposta da ARS Alentejo em melhorar a 

Novo site 
da ARS Alentejo, IP

sua politica de gestão da informação e comunicação, promovendo um acesso 
mais facilitado à informação.
A necessidade de evoluir exigirá uma atenção permanente, quer a modificações, 
quer a eventuais correcções, pretendendo-se assim, continuar a desenvolver es-
te interface, acrescentando novas funcionalidades que ainda não estão contem-
pladas.
Não deixe de consultar o nosso site institucional em:
www.arsalentejo@min-saude.pt e de nos dar sugestões.


