PLANO DE ATIVIDADES APCA 2016
INTRODUÇÃO: CA - O Presente como garantia do Futuro...
A Cirurgia de Ambulatório mantém-se como uma das áreas de maior crescimento e
desenvolvimento na última década no SNS, apresentando-se a Qualidade e Segurança como uma
das suas características e ambições principais.
Apesar de o balanço dos últimos anos ser francamente positivo, existe ainda um percurso a
percorrer para que o procedimento cirúrgico realizado em regime de ambulatório atinja os níveis e
índices de qualidade que todos ambicionam, de uma forma mais equitativa a nível nacional. O
envolvimento de todos os profissionais que nesta área exercem a sua atividade, será de certo um
dos factores principais para o seu sucesso.
Os entraves ao crescimento e desenvolvimento efetivo da CA em Portugal estão identificados e a
APCA tudo fará para que nos próximos anos, essas dificuldades possam ser minimizadas.
A Direção da APCA irá manter todas as iniciativas que tenham uma contribuição efetiva para que se
continue a dar prioridade ao ato cirúrgico realizado em regime de ambulatório.
PRINCIPAIS ATIVIDADES A DESENVOLVER
- Secretariado / site da APCA – manutenção de funcionamento do secretariado autónomo para
uma melhoria da intercomunicação com os sócios da APCA e todos quantos estejam
interrelacionados com a CA em Portugal.
- Gabinete de comunicação – manutenção e alargamento da parceria com empresa para melhoria
da área de comunicação e imagem da APCA.
- Registo Nacional de UCA’s – concretização e divulgação nacional através de uma publicação, para
que assim seja possível um melhor conhecimento dos diferentes projetos e UCA’s a nível nacional.
- Lista Nacional de Procedimentos a incluir em CA – concretização de listagem nacional por
especialidade a ser apresentada à ACSS.
- Comissão Nacional de Estudo/ Avaliação da CA – A APCA irá propor que seja feita uma
reavaliação do ponto de situação da CA em Portugal, recriando a CNADCA.
- Revista da APCA – sua manutenção e publicação em formato digital.
- Prémio Nacional da APCA - Investigação em CA
- Prémios temáticos na área de CA – Prémio “jornalismo” – elaboração do Concurso e atribuição
do Prémio.
- Programas de Intercâmbio a nível Nacional e Internacional – aproveitando e desenvolvendo o
trabalho já iniciado, envolvendo diferentes UCA’s e grupos profissionais.
- Grupos de Trabalho para elaboração de Recomendações Nacionais em CA – criação de mais 2 ou
3 grupos de trabalho para criação de recomendações especificas para a área da CA. – Registo de
Dados no processo clínico de CA,

- Seções e Comissões – estes grupos de trabalho serão estimulados a desenvolver as suas próprias
iniciativas, sempre sob coordenação da Direção da APCA.
- Aplicações Informáticas para CA – criação e desenvolvimento de aplicações App.
- Pós Graduação: Gestão e CA – programa a desenvolver em conjunto com a ORDEM DOS
MÉDICOS, no sentido de criar uma formação/competência para gestão e coordenação de uma UCA.
- Programa de apoio ao crescimento de CA em África – A APCA em conjunto com a Ordem dos
Médicos irá desenvolver um projeto de CA para África (Angola e Moçambique), tendo como
principal objectivo apoiar e fazer crescer projetos de CA em países lusófonos.
REUNIÕES
- IV Reunião Nacional de Coordenadores UCA’s – Porto – Março de 2016.
- V Congresso Ibérico CA – APCA /ASECMA – Portimão – Maio de 2016
No ano de 2016 o Congresso da APCA irá decorrer em Portimão, sendo esperados a presença de
900 delegados. Os temas principais serão a Qualidade e a Segurança...
- Reuniões Temáticas – Laparoscopia e Cirurgia de Ambulatório
A APCA no âmbito da sua colaboração com as secções das diferentes especialidades, irá
desenvolver várias reuniões temáticas dirigidas a temas específicos aplicados À CA.
IAAS
- A APCA irá manter a sua presença e atividade junto da IAAS, mantendo assim a sua posição como
uma das instituições nacionais mais interventivas.
A APCA irá desenvolver iniciativas juntamente com IAAS para a promoção da CA em zonas onde
ainda exista pouca expressão mundial – América central e do sul e África.
- A APCA apresentou junto da IAAS intenção de candidatura para a organização do Congresso
Internacional de CA em 2019.
TESOURARIA
- Serão desenvolvidas diligências para que a estabilidade financeira da APCA seja atingida,
permitindo assim garantir a viabilidade económica de todas as iniciativas que se pretendam vir a
organizar.
Março de 2016.
O Presidente da APCA
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