
 

PLANO ACTIVIDADES 2018 

 

Introdução 

O ano de 2018 adivinha-se como um ano de grande atividade para a área da CA em Portugal e 

para a APCA. 

Sendo o ano do seu XX Aniversário, a APCA vai querer que este seja um ano marcante na 

definitiva implementação da CA no nosso País e a nível Mundial. 

A avaliação do ponto de situação nacional da CA será uma das tarefas prioritárias, para que se 

verifique uma distribuição homogénea em termos quantitativos e qualitativos por todo o país. 

O conceito da pernoita na definição portuguesa de CA deverá ser um dos pontos em discussão 

e alteração, se reunidos os necessários consensos entre todos os intervenientes do processo da 

CA. 

 

- Secretariado / Site 

Manutenção e alargamento da colaboração com a empresa Diventos. 

Reformulação e maior interatividade do Site. Criação de uma área acesso exclusiva a sócios e 

inclusão de todas as UCA’s na área que lhes está atribuída.  

O site manter-se-á com um dos meios preferenciais de divulgação das iniciativas da APCA. 

  

- Estratégia Comunicação 

Continuação do contrato com a empresa Miligrama.  

Programa mensal de comunicações na página oficial do Facebook 

Curso de Formação na área da Comunicação em Saúde dirigida a diferentes profissionais. 

 

- Revista Oficial APCA  

Reformulação da sua forma de funcionamento com um novo modelo. 

 

- Grupo Trabalho - Ministério da Saúde 

O Grupo de Trabalho para Acompanhamento e Desenvolvimento da CA (GTADCA), criado pelo 

MS, será coordenado pela APCA e tentará fazer uma avaliação do ponto de situação da CA, 

envolvendo todos quantos estejam interligados com esta área. 

Serão convidados para o Grupo todos os elementos que possam contribuir para a discussão e 

melhoria dos índices da CA a nível nacional. 



Este Grupo deverá elaborar um plano estratégico de funcionamento e elaborar um relatório até 

final de Junho. 

 

- VI Reunião Coordenadores de UCA’s – Viseu. 

Realização Final de Março da Reunião de coordenadores de UCA’s, aproveitando uma vez mais 

este espaço para partilha de ensinamentos, experiências e dificuldades ligadas à CA – sob 

coordenação da Dra Rosa Amaral e Dra. Maria João Diogo. 

 

- X Congresso Nacional Cirurgia Ambulatória / Reunião Nacional de Enfermagem de CA 

VII Congresso Ibérico de CA  – Lisboa – 27 a 29 Maio de 2018 

Será organizado na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, estando nesta fase já concluído 

todo o programa cientifico. 

Serão angariados todos os apoios necessários para a sua concretização, estando prevista a 

presença de 800 delegados no Congresso 

Durante este Congresso será realizada uma sessão comemorativa na cerimónia de abertura do 

XX Aniversário da APCA. 

 

- Simposium CA – ASECMA – Madrid – Abril de 2018 

A APCA estará presente no Simposium da ASECMA, aproveitando a ocasião para divulgação e 

promoção das iniciativas por nós desenvolvidas 

 

- Revisão Recomendações Nacionais APCA para CA 

Será elaborado um Livro resumo com atualização de todas as recomendações na área da CA. 

Serão desenvolvidas recomendações em novas áreas – Qualidade, Pediatria em CA, Enfermagem 

em CA 

 

- Projeto CA em Países Lusófonos – APCA /IAAS 

- Curso Cabo Verde –19 a 22 de Fevereiro - realizado I Curso na Ilha de São Vicente - Hospital 

Baptista Sousa. 

Teve a presença de 82 participantes e mais 25 por videoconferência transmitida por 

telemedicina para outras ilhas. 

Os palestrantes foram Dr. Carlos Magalhães, Dr. Vicente Vieira, Dra Paula Sarmento e Enf Célia 

Castanheira. 

 

 



- Campanha de Solidariedade – Hospital Batista Sousa 

A APCA propõe-se iniciar uma campanha de recolha de apoios para a concretização da UCA do 

Hospital Batista Sousa, na Ilha de São Vicente. 

 

- Outros Cursos – Moçambique / S. Tomé / Brasil 

Iniciados já contactos para realização de Cursos de divulgação da CA nestes países 

 

- Congresso Europeu de CA – Budapeste – Maio 2018 

A Associação Hungara de CA vai organizar em Maio, o II Congresso Europeu de CA, sendo esta 

uma oportunidade para divulgação do Congresso Porto 2019. 

 

- Programa de Comemoração XX Aniversário da APCA – Dia Oficial de comemoração – 15 de 

Setembro de 2018 

Será elaborado um programa dedicado às comemorações do XX Aniversário da APCA. 

 

- XIII Congresso Internacional de CA – Porto 2019 – 27 a 29 de Maio 

A Comissão Organizadora irá continuar a programação deste evento que se pretende seja o 

Congresso com a maior participação de sempre da IAAS. 

Será realizada Reunião do CE e AG da IAAS. 

“The Future is today” foi a slogan selecionado para o Congresso e a Inovação e as Novas 

Tecnologias em CA, como Tema central. 

A APCA propôs que parte do lucro do Congresso fosse atribuído a projetos de implementação e 

divulgação mundial da CA. 

Em simultâneo foi proposto à SPMS a organização do Health Summit de 2019. 

 

- Cursos Formação APCA 

 Serão organizados Cursos e Workshops multidisciplinares organizados por UCAs  - será 

lançado o desafio de organização semestral por cada UCA. 

 

- Programa de Estágios/ Intercâmbio em UCA’s  

Será lançado um programa de intercâmbio entre UCA’s com a participação da APCA, 

possibilitando ainda a programação de atribuição de bolsas de formação na área da CA, 

aproveitando financiamento oficial ou da indústria farmacêutica. 

 



- Congresso Nacional de Hérnia Parede Abdominal 

A decorrer no Porto no ano de 2018 – programa em elaboração. 

 

- Plano Nacional de Acreditação / Certificação das UCA’s 

Em colaboração com a DGS as UCA’s serão estimuladas a proceder à sua acreditação 

 

- SINAS 

APCA manterá sua parceria de colaboração com a ERS neste projeto, que irá sofrer alterações 

na próxima avaliação do SINAS. 

 

- ACSS / SPMS / DGS 

A APCA manterá o inter-relacionamento de atividades e parceria com estas estruturas. 

 

- Criação de um Filme/ Vídeo – Promoção nacional da CA  

Será necessário financiamento próprio, estando já elaborado o projeto de guião.  

 

- Sociedades Científicas 

Manter a colaboração com IAAS, ASECMA e outras Sociedades e Associações Científicas. 

Interceder junto das Faculdades de Medicina e Escolas Médicas, Escolas de Enfermagem Ordem 

dos Médicos e Ordem dos Enfermeiros para que a área da CA seja obrigatoriamente incluída nos 

seus planos de estudos e formação. 

 

- Criação de uma newsletter - trimestral - associada á página de Facebook 

 

- Criação de Prémios  

Prémio Jornalismo/ambulatório - Prémio de fotografia “ambulatório” 

CONTABILIDADE 

A Direção da APCA desenvolverá iniciativas e contactos para que todas as atividades 

desenvolvidas sejam autofinanciadas e se consiga financiamento suficiente, de modo a que seja 

assegurada a estabilidade financeira da APCA. 

 

O Presidente 

Carlos Magalhães       16/03/2018 


