RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2019

Introdução
O ano de 2019 ficou marcado pela maior organização de sempre da APCA, em conjunto com a
IAAS – 13º Congresso Internacional de Cirurgia de Ambulatório – Porto 2019.
Este Congresso foi um marco da história da APCA e da CA Portuguesa e uma excelente
oportunidade, para revelarmos e apresentarmos o excelente trabalho que se desenvolveu em
Portugal nesta área.
Num ano de fortes constrangimentos económicos este foi um evento de difícil organização, que
não teve nenhum apoio financeiro estatal, mas que conseguiu no final registar um elevado
sucesso ao nível de participação e de qualidade científica.
O sucesso deste Congresso deve-se a todos os que ao longo das 2 últimas décadas contribuíram
para o crescimento da CA e da APCA em Portugal.

- Secretariado / Site / Comunicação
A APCA manteve a colaboração com a empresa DIVENTOS.
O site e as redes sociais foram os meios preferenciais de divulgação das iniciativas da APCA, em
colaboração com as empresas já parceiras: Miligrama e Portugal Interactivo

- 13º Congresso Internacional de CA – Porto 2019 – 27 a 29 de Maio
O Congresso realizou-se de 27 a 29 de Maio, no Centro de Congresso da Alfândega, no Porto.
A Comissão Organizadora desenvolveu ao longo de 4 anos um grande esforço para que fossem
reunidas todas as condições e elaborado um programa científico, que dessem garantias de
sucesso para a sua concretização, tendo sido feita uma forte aposta na promoção e divulgação
mundial do mesmo.
O Hotel base do Congresso foi o Ipanema Park Hotel
Realizou-se no Hotel, a Reunião do Comité Executivo da IAAS e a Assembleia Geral da IAAS.
Na AG foram eleitos o Dr. Carlos Magalhães e Dr. Vicente Vieira, como membros do Comité
Executivo.
O Dr. Carlos Magalhães foi eleito Presidente Eleito da IAAS, para o período 2021-2023.
Os Cursos pré congresso foram realizados no dia 26 e 27 de Maio.
Foram registados a presença de 1100 delegados (vindos de 38 países diferentes) – speakers,
convidados, inscritos, elementos da indústria, etc.

Foram apresentados 215 abstracts/resumos, em forma de Comunicação Livre e Posters em
formato digital.
Comunicação Livre:

Posters Digitais:

- Anestesia – 15

- Anestesia - 51

- Enfermagem – 11

- Enfermagem - 18

- Cirurgia – 15

- Cirurgia - 97

- Gestão – 8

O número de palestrantes envolvidos no Congresso foi de 135 (70 portugueses).
A organização contou com vários apoios e verificou-se a presença de 32 empresas da Indústria:
- Sponsor Platinum: Johnson e MSD
- Sponsor Gold: B Braun, Bard, BD, Medcom Tech, Neotract
- Sponsor Silver: Baxter, BTC, MBA, Nestle, Sanofi, Servier
- Sponsor Regular: Ageas, Águas Campilho, Applied Medical, Bastos Viegas, Caetano Baviera,
Dermworks, Europa Victrix. Gane Ready, HR Hospitalar, Intersurgical, Lusopalex, Medicinália
Cormédica, Monchique, Moonsurge, Rubeaspharma, Smith&Nephew, Teleflex, Teprel e Vygon.
Foi desenvolvida uma aplicação para smartphone, onde foi inserida toda a informação
relacionada com o Congresso, assim como a possibilidade de ser feita votação on line e interação
entre participantes e speakers.. Esta aplicação foi dos aspectos mais valorizados no Congresso
pois permitiu tornar este Congresso “paper free” e centralizou todas as informações e detalhes
relacionados com o Programa.

A cerimónia de abertura contou com a presença de: Secretária Estado da Saúde, Presidente da
CMPorto, Presidentes da IAAS, ASECMA e APCA, Bastonário da Ordem dos Médicos e
representante da Ordem dos Enfermeiros.
Os trabalhos do Congresso decorreram de forma muito participada e interativa, tendo havido
no final opinião generalizada de que este tinha sido um evento de enorme sucesso, que ficaria
para a história, como um dos melhores Congressos da IAAS.
As sessões decorreram no auditório principal e em 3 salas paralelas. No dia 29/05 realizou-se
numa das salas paralelas uma sessão Ibérica.
Foi elaborado um Programa Social muito valorizado por todos os participantes e convidados do
Congresso.
A APCA propôs que parte do lucro do Congresso fosse atribuído a projetos de implementação e
divulgação mundial da CA.

- Grupo Trabalho - Ministério da Saúde - GTADCA
O Grupo de Trabalho para Acompanhamento e Desenvolvimento da CA (GTADCA), criado pelo
MS, reuniu por várias vezes e apresentou o seu relatório preliminar, continuando a sua
actividade em grupos alargados de trabalho, envolvendo todos quantos estavam interligados
com esta área, para que se concluísse o seu relatório final, onde faltava concluir o capítulo das
propostas de melhoria para o crescimento da CA em Portugal.

- Reunião Coordenadores de UCA’s – foi realizada em simultâneo com Congresso
Internacional.

- XI Congresso Nacional Cirurgia Ambulatória / Reunião Nacional de Enfermagem de CA –
Coimbra 2020
A APCA e a COL começaram a elaborar um plano de organização e o programa científico
preliminar.

- Projeto CA em Países Lusófonos – APCA /IAAS – Teach the Teachers
Foram realizados contactos para a sua repetição se possível em Cabo Verde e Moçambique,
assim como alargar a Guiné Bissau e Angola e Brasil.

- Programa de Estágios/ Intercâmbio em UCA’s
Não chegou a concretizar-se este projeto.

- Plano Nacional de Acreditação / Certificação das UCA’s

Em colaboração com a DGS e GTADCA as UCA’s foram estimuladas a proceder à sua acreditação,
tendo algumas conseguido a sua acreditação.

- SINAS
APCA manteve sua parceria de colaboração com a ERS neste projeto.

- ACSS / SPMS / DGS
A APCA manteve a sua ligação e o inter-relacionamento de atividades e parceria com estas
estruturas.

- Sociedades Científicas
A APCA manteve a colaboração com IAAS, ASECMA e outras Sociedades e Associações Científicas
Portuguesas, permitindo que a área da CA passe a estar incluída nos seus programas de
actividades.
No Congresso Nacional de Cirurgia da SPortuguesa de Cirurgia, foi realizada uma MR sobre CA.

CONTABILIDADE
O balanço financeiro do ano de 2019 foi francamente positivo, associado à organização do
Congresso Internacional de CA.

O Presidente
Carlos Magalhães
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