
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – DIRECÇÃO APCA – 2016 

 

APCA, Março de 2017. 

 

A Direção da APCA manteve durante o ano de 2016 uma intensa atividade, mantendo o seu principal 

objetivo de divulgação e promoção nacional da Cirurgia realizada em regime de ambulatório. 

Esta área de atividade manteve-se como uma das áreas de investimento por parte dos responsáveis da 

Saúde em Portugal, permanecendo como prioritária em diferentes níveis estruturais. 

A Cirurgia de Ambulatório mantém-se como uma das áreas de maior crescimento e desenvolvimento na 

última década no SNS. Apesar de o balanço dos últimos anos ser francamente positivo, mantemos a opinião de 

que existe ainda um grande potencial de crescimento de modo a que seja possível atingir os índices de qualidade 

que todos ambicionam. 

A garantia de qualidade e segurança proporcionada pela CA continuará a ser uma ambição e objectivo de todos 

quantos com ela se relacionam ou exercem atividade. 

A actividade Geral da Direção caracterizou-se, à semelhança de outros anos, por reuniões periódicas dos seus 

elementos, entre outras iniciativas, mantendo a aposta na manutenção de um Secretariado próprio, com 

capacidade de resposta e gestão diária da atividade da APCA, apresentando-se neste relatório um resumo das 

principais iniciativas desenvolvidas. 

 

As principais atividades e iniciativas desenvolvidas no ano de 2016, foram as seguintes: 

- IAAS / AFCA - Janeiro de 2016 – Paris 

Presença na Reunião de Comité Executivo e AG da IAAS, onde foram discutidos várias questões relacionadas 

coma CA a nível Mundial e preparação de Congresso Internacional de 2017, em Pequim – China. 

Presença e participação no Congresso Europeu de CA, organizado por IAAS e AFCA, que contou com a presença 

de cerca de 750 delegados. A APCA fez-se representar por 3 elementos e Portugal contou com a presença de 

vários delegados, tendo sido premiada como melhor comunicação livre neste congresso um trabalho oriundo do 

CHCoimbra. 

- Congresso Sociedade Portuguesa de Cirurgia - 4 de Março – Figueira da Foz 
Mini mesa-redonda: Cirurgia de Ambulatório - sessão da APCA  
   Presidente: Carlos Magalhães, Silvestre Carneiro   
   Moderadores: Jelena Pajic, David Andrade  

. Os limites da cirurgia intra-abdominal na cirurgia de ambulatório: Silvia Pereira 

. A realidade da cirurgia geral na CA em Portugal: evolução, dificuldade e potencial de crescimento: Cláudia 

Borges 

Curso Prático de Hernioplastia Inguinal via laparoscópica – UCA Hospital Figueira da Foz. 

 



- IV Reunião Nacional de Coordenadores de UCA’s – Porto – 14 de março 

A 4ª edição desta reunião juntou 134 participantes e representantes de todas as UCA’s a nível nacional. Foi um 

intenso dia de trabalho e discussão pelos principais intervenientes e protagonistas no processo de crescimento e 

desenvolvimento da CA em Portugal. Realizou-se neste dia a Assembleia Geral Ordinária e Eleitoral da APCA. 

Nesta AG foi proposto como sócio honorário o Dr. Sollari Allegro, Presidente do CA do CHPorto. 

 

- IX Congresso Nacional de CA / V Congresso Ibérico de CA 

O Congresso decorreu nos dias 8 a 10 de Maio, na cidade de Portimão, no Pavilhão Multiusos/Arena de 

Portimão. O local escolhido relacionou-se com a proposta de apoio da Câmara Municipal de Portimão e foi mais 

uma iniciativa de excelente qualidade científica e de participação de todos quantos se relacionam com a CA no 

nosso país. Resultou de uma organização conjunta da APCA e ASECMA e com a colaboração excelente dos 

responsáveis da UCA do Hospital de Portimão. 

A cerimónia de abertura contou com a presença de várias individualidades: Secretário de Estado Saúde Dr. 

Manuel Delgado, Presidente da ARS, Presidente da CMPortimão, Elected President IAAS, entre outras. 

Nesta cerimónia o Presidente da APCA, Dr. Carlos Magalhães e o Dr. Paulo Lemos foram propostos para sócios 

honorários da ASECMA. 

O número total de inscritos foi de 786, sendo registada a presença de 18 delegados estrangeiros. O número de CL 

e Posters foi de 179. O número de empresas da indústria foi de 22. 

Foi organizada a I Exposição de UCA’s que contou com a presença de 18 UCA’s. 

No final de mais este Congresso foi realçado mais uma vez o elevado nível organizacional das iniciativas 

desenvolvidas pela APCA. 

- Conferências / Recomendações Nacionais de Consenso / Grupos de Trabalho para elaboração de 

Recomendações Nacionais em CA – Foram desenvolvidas as seguintes recomendações: 

- Abordagem Anestésica do doente Idoso e do doente Obeso em CA .  

Foram ainda discutidos e iniciados processo de criação de outros grupos de trabalho nomeadamente as 

recomendações para as Normas de Enfermagem em CA. 

- Revista da APCA – no ano de 2016 não foi elaborada nenhuma publicação da revista por dificuldades várias, 

mantendo-se no entanto como uma das iniciativas a manter, alterando eventualmente o seu formato. 

- Site – Sofreu algumas alterações continuando a ser um dos meios preferenciais de divulgação da atividade da 

APCA. 

 - Secções de Especialidades – Foi mantida e estimulada a atividade das diferentes Secções de Especialidades 

envolvidas na área da Cirurgia Ambulatória 

- ACSS / ERS – A APCA manteve uma excelente relação institucional com a ACSS e ERS participando na discussão 

de diferentes questões relacionadas com a CA 

- Gabinete de comunicação – A APCA tinha um protocolo com a empresa LPM – Lisboa. Esta parceria contribui 

largamente para a melhoria da área de comunicação e imagem da APCA, tendo sido divulgadas no primeiro 



trimestre de 2016, inúmeras notícias no âmbito da CA/APCA, em diferentes meios de comunicação social (escrita 

e TV). Por decisão da Direção e por motivos económicos o contrato não foi renovado. 

- Registo Nacional de UCA’s – A APCA manteve o registo nacional de UCA’s tendo por objectivo um melhor 

conhecimento dos diferentes projetos e UCA’s a nível nacional (área criada no site da APCA – U.C.A.). 

- Prémios temáticos na área de CA – Prémio “jornalismo” – o regulamento geral para este prémio foi criado e 

aprovado e encontra-se em fase de garantia de sponsorização. 

- Programas de Intercâmbio a nível Nacional e Internacional – A Direção da APCA desenvolveu várias iniciativas 

para que possam ser desenvolvidos programas de intercâmbio na área da CA a nível nacional e internacional. 

Projeto Minimas – Portugal e a APCA foram incluídos num projeto europeu de apoio ao desenvolvimento da CA, 

que contava com o apoio da União Europeia, mas que acabou por ser excluído da fase final do processo de 

escolha. 

Atividades de Representação: 

- IAAS – os elementos da APCA estiveram presentes nas AG, que decorreu na cidade de Paris (Janeiro) e 

Budapeste (Outubro). Nesta última reunião a Direção da APCA garantiu a organização do Congresso Internacional 

de CA de 2019, na cidade do Porto, derrotando outras 2 candidaturas. 

- Os diferentes elementos da Direção marcaram presença em várias reuniões e iniciativas de representação da 

APCA, nomeadamente junto do Ministério da Saúde, ERS incluídos no Projeto SINAS e outros, Reuniões 

desenvolvidas por diferentes Unidades a nível Nacional e Sociedades Científicas, tendo essa actividade sido 

divulgada através das Notícias no site. (ex: Congresso Nacional da Sociedade Ortopedia – Porto / Jornadas de 

Saúde de TMAD – Mirandela, entre outras). 

ORGANIZAÇÕES FUTURAS 

- X Congresso Nacional de CA / VII Congresso Ibérico CA -Lisboa – Maio 2018. 

Foram iniciados os processos para a organização do próximo Congresso Nacional e Ibérico de 2018, a decorrer na 

cidade de Lisboa e onde será celebrado o XX Aniversário da APCA. 

- XIII Congresso ASECMA / VI Congresso Ibérico CA – Jaen – Andaluzia. – Maio de 2017 

TESOURARIA 

- A área financeira da APCA atingiu a estabilidade económica planeada, apesar de se manterem as dificuldades de 

angariação de apoios e fundos para as atividades da APCA. O resultado final do ano de 2016 relaciona-se com os 

investimentos e opções estratégicas assumidas pela sua Direção.  

 

Março de 2017, O Presidente da APCA 

 

Dr. Carlos Magalhães 


