III Jornadas Nacionais da URAP: Um Balanço do GT-URAP
ISCAP, 20 de novembro de 2013
No passado dia 20 de novembro de 2013, no auditório do ISCAP, decorreram as
III Jornadas Nacionais da URAP. Este encontro, subordinado ao tema “Rumo à
Contratualização”, teve a organização da ARS Norte, I.P.
Estiveram reunidos 126 profissionais das URAP de todo o território nacional. As
Jornadas contaram ainda com a presença de representantes das diferentes
Administrações Regionais de Saúde, das Ordens Profissionais, dos Hospitais, de
Diretores Executivos da ARS Norte, I. P. e de outras regiões do país, de Autarquias, de
Faculdades e de Associações Profissionais.
Os presentes tiveram a oportunidade de assistir a comunicações orais,
apresentadas por profissionais das URAP, nas quais foram abordados aspetos
organizacionais e de intervenção centrais para estas Unidades Funcionais.
Houve ainda oportunidade de assistir a dois plenários com conferencistas de
relevo nas áreas de gestão, liderança de equipas, informática e jornalismo da saúde.
Foram focados ainda temas como os sistemas de registo e informação, bem como
linhas de orientação para a criação de indicadores.
Neste encontro, divulgaram-se os documentos modelo que sustentam a
necessidade de regulamentação da URAP a curto prazo. Foi proposto ainda o conceito
de uma Equipa mínima de profissionais, no sentido de podermos comparar as URAP a
nível nacional. Destacou-se também que os indicadores para a URAP deverão ser
criativos, inovadores e adaptados às suas especificidades.
No âmbito destas Jornadas, num espaço destinado para o efeito, decorreu uma
exposição de posters. Os conferencistas puderam apreciar trabalhos nas áreas de
intervenção da URAP.
Neste encontro foram premiados, com computadores portáteis, a melhor
comunicação oral intitulada “Aplicação do Registo para profissionais de saúde da
URAP” da URAP do ACES Médio Tejo e o melhor poster “Programa Primeiros Passos –
Programa Educacional sobre o desenvolvimento no Primeiro ano de vida” da URAP do
ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul.
Os trabalhos foram encerrados pelo Ex.mo Sr. Vice-Presidente do Conselho
Diretivo da ARS Norte, I.P., Dr. Rui Cernadas, e lançada a organização das IV Jornadas
Nacionais da URAP em 2014.

