
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.

DEZEMBRO 2014

21  Newsletter 

Numa iniciativa organizada pela 
empresa multinacional IASIST, de-
nominada “TOP 5’14 - A Excelência 
dos Hospitais”, o Hospital do Espí-
rito Santo de Évora e a Unidade Lo-
cal de Saúde do Litoral Alentejano 
estiveram entre os 5 premiados no 
TOP 5’14.

A cerimónia que teve lugar no dia 
9 de dezembro, na Reitoria da Uni-
versidade Nova de Lisboa, contou 
com a participação do Ministro da Saúde, Dr. 
Paulo Macedo, e visou distinguir os hospitais 
que apresentam os melhores resultados, de 
acordo com os critérios de classificação dos 
Hospitais definidos pela Administração Cen-

tral do Sis-
tema de 
Saúde, I.P. 
(ACSS). De-
pois da no-
meação, pe-
la IASIST, de 
três unida-
des por gru-
po foram es-
colhidos os 
5 vencedo-
res, um pa-
ra cada tipo-
logia de hos-
pitais.

O Hospi-
tal do Espiri-
to Santo em 

Évora venceu na categoria dos hospitais de 
grande dimensão, nesta categoria estavam 
também nomeados o Hospital de Braga e o 
Garcia de Orta.

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alen-
tejano foi a grande vencedora na categoria de 

Alentejo
tem dos melhores hospitais do país

Hospitais de Nível “ULS” onde estão também 
a ULS do Alto Minho, Norte, de Matosinhos, 
de Castelo Branco e da Guarda, do Norte Alen-
tejano e do Baixo Alentejo.

Foram também vencedores o Centro Hos-
pitalar do Porto, no grupo dos hospitais cen-
trais e no grupo de hospitais pequenos o de 
Santa Maria Maior.

O estudo, patrocinado pela indústria farma-
cêutica e apoiado pelo Ministério da Saúde, 
analisou o desempenho das maiores unidades 
de saúde do país numa avaliação global e in-
tegrada por hospital, não distinguindo servi-
ços ou especialidades. Foram avaliados crité-
rios multidimensionais, tais como a qualida-
de dos registos clínicos, complexidade, ges-
tão de tempos de internamento, potencial de 
cirurgia de ambulatório, mortalidade, compli-
cações, reinternamentos e indicadores econó-
mico financeiros.

A IASIST, empresa multinacional de origem 
espanhola, que se dedica a estudos de “bench-
marking” para organizações de saúde promo-
veu assim pela primeira vez em Portugal uma 
atribuição de prémios aos Hospitais do SNS 
que mais se distinguiram no ano de 2013.

A este estudo candidataram-se voluntaria-
mente 41 hospitais. Todas as unidades vão re-
ceber um relatório detalhado com os pontos 
fracos e com os aspetos a melhorar.



A Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, IP e a firma Cunha & Barroso/Po-
litérmica assinaram, no dia 20 de outubro 
de 2014, o auto de consignação da emprei-
tada de construção do novo Centro de Saú-
de de Sines.

A empreitada havia sido adjudicada em 10 
de janeiro de 2014, no valor de 1.872.060 
euros, e aguardava a obtenção do visto do 
Tribunal de Contas. Assim, obtida a autori-
zação dá-se agora início à construção, cujo 
prazo de execução é de 14 meses.

Trata-se de um Centro de Saúde com uma 
área bruta de 2.077 m2, distribuídos por 
dois pisos, que irá servir cerca de 14.615 
utentes. O terreno para a construção des-
te equipamento foi cedido à Administração 
Regional de Saúde do Alentejo pela Câmara 
Municipal de Sines, em regime de direito de 
superfície pelo prazo de 50 anos, renováveis.  

Início da construção
do novo Centro de Saúde de Sines

As infraestruturas ficarão preparadas para 
assegurar o funcionamento de duas Unida-
des de Saúde Familiar, Unidade de Cuidados 
na Comunidade, Unidade Operativa de Saú-
de Pública e de Apoio Geral e Administrativo, 
que irão proporcionar mais e melhores con-
dições na prestação de cuidados de saúde 
aos utentes e de trabalho aos profissionais.



nos colocados nos 4 distritos da Região de 
Saúde do Alentejo.

Neste encontro, que contou com a partici-
pação de cerca de 150 profissionais de saú-
de direta ou indiretamente ligados ao Inter-
nato médico, foram apresentadas por médi-
cos internos do Alentejo 16 comunicações 
de elevado nível técnico-científico, que man-
tiveram a assistência sempre atenta e inte-
ressada. 

Os participantes pude-
ram ainda assistir a uma 
conferência proferida pe-
la Prof.ª Doutora Maria 
Filomena Mendes, subor-
dinada ao tema “ Demo-
grafia e cuidados de saú-
de – a evolução previsí-
vel no caso português” 
e tiveram a oportunida-
de de conhecer todos os 
elementos que integram a 
CRIM do Alentejo. 

Dado o êxito consegui-
do com esta iniciativa a 
CRIM do Alentejo irá dar 
continuidade a este tipo 
de encontros que contri-

buem para um melhor interna-
to. Recorde-se que o interna-
to médico realiza-se após a li-
cenciatura em Medicina e cor-
responde a um processo único 
de formação médica especiali-
zada, teórica e prática, tendo 
como objetivo habilitar o mé-
dico ao exercício tecnicamente 
diferenciado na respetiva área 
profissional de especialização.

Teve lugar no dia 12 de novembro, no salão 
nobre da Câmara Municipal de Portalegre, o 
1º Encontro de Médicos Internos do Alentejo.

Esta iniciativa da Comissão Regional de In-
ternato Médico (CRIM) do Alentejo teve co-
mo objetivo proporcionar um momento de 
partilha de experiências entre médicos inter-
nos de diversas especialidades e de diferen-
tes anos de Internato, tendo sido uma opor-
tunidade de interação entre médicos inter-

ARS realiza o 1º Encontro 
de Médicos Internos do Alentejo 



 A Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I.P., a Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, E.P.E. e a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Serpa, celebraram a 14 de no-
vembro um Acordo de Cooperação visando 
a devolução do Hospital de São Paulo em 
Serpa, à referida instituição particular do se-
tor social. 

O acordo, enquadrado no Decreto-Lei 
nº.138/2013, de 09 de Outubro, tem por 
objetivo contribuir para mais e/ou melhor 
acessibilidade e mais oferta de cuidados de 
saúde à população.

Devolução do Hospital de São Paulo
à Misericórdia de Serpa

Pretende-se ativar e dinamizar a presta-
ção de cuidados de saúde hospitalares no 
Hospital de São Paulo em Serpa, unidade 
que oferecia essencialmente, cuidados con-
tinuados integrados e um serviço de urgên-
cia. As populações da área de abrangência 
deste Hospital passam a beneficiar de assis-
tência na prestação de alguns cuidados de 
saúde, que anteriormente eram garantidos 
pelo Hospital de Beja. 

Sob a gestão da Santa Casa da Misericór-
dia de Serpa, o Hospital de São Paulo passa 
a oferecer atividade de consulta externa nas 

especialidades de Car-
diologia, Dermatologia, 
Fisiatria, Oftalmologia e 
Ortopedia, continuando 
a ser garantido o funcio-
namento 24 horas por 
dia do Serviço de Urgên-
cia Avançado.

Pretende-se ainda 
que, a partir de 2016, 
venham a funcionar em 
cirurgia de ambulatório, 
após a construção de 
um bloco operatório, as 
especialidades de Der-
matologia, Oftalmologia 
e Ortopedia.
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