
rês páginas de face-
book fizeram com que a 
atividade presencial se 
transformasse em digi-
tal e assim a Sociedade 
Portuguesa de Esclero-
se Múltipla (SPEM) con-

seguiu chegar às suas pessoas. Este é 
um dos exemplos dos premiados na 9ª 
edição dos Prémios Saúde Sustentável, 
edição especial de 2020 dedicada às 
Boas Práticas em contexto de COVID-19.  
“A variedade das distinguidas entre 111 
recebidas ilustra a procura de soluções 
para os problemas que surgiram com a 
pandemia foi rápida, engenhosa e com 
impacto positivo imediato. Há agora que 
divulgar e replicar algumas soluções en-
contradas para que as boas práticas 
possam alcançar massa crítica e am-
pliar significativamente o universo dos 
beneficiários”, referiu na sua mensagem 
Jorge Sampaio, presidente da República 
entre 1995 e 2005 e presidente do júri. 
Diogo Serras Lopes, secretário de Esta-
do da Saúde, considerou que “a partilha 
de boas práticas e ideias é importante, 
por isso é que a sua divulgação é essen-
cial, porque é que isso que permite 
aprender. Os processos de inovação são 
essenciais nesta situação pandémica”. 
 
 
 I. Experiência do Cidadão 
Vencedor  
Projeto Operação Luz Verde  
Entidades Ordem dos Farmacêuticos, 
em parceira com Ordem dos Médicos, 
Associação Nacional das Farmácias, As-
sociação de Farmácias de Portugal, As-
sociação Portuguesa da Indústria Far-
macêutica, Associação de Distribuido-
res Farmacêuticos, Associação Portu-
guesa de Administradores Hospitalares 
e a Associação Dignitude.  
Esta operação surgiu a pensar nos cida-
dãos que têm necessidade de ir buscar 
os seus medicamentos aos hospitais, 
mas que pela sua idade, fragilidade ou 
distância não podiam nesta fase pan-
démica. Este projeto garantiu que cerca 
de 12 500 portugueses não tivessem 
que fazer cerca 1,5 milhão de quilóme-
tros para conseguir aceder aos seus 
medicamentos. 
 
Menção Honrosa   
Projeto Box das Emoções  
Entidade - União Mutualista Nossa Sr.ª 
da Conceição 

Esta instituição, que existe há 147 
anos, criou juntamente com uma em-
presa, Fullquest, uma caixa com interco-
municação, colocada do lado exterior 
do edifício que permite o encontro atra-
vés de um vidro que separa e impede o 
contacto físico entre os utentes do lar 
Montepio e as suas famílias num am-
biente totalmente seguro e sem risco de 
contágio para os utentes.  
 
 II Resultados em Saúde 
Vencedor 
Projeto São João COVID-19  
Entidade Centro Hospitalar Universitário 
São João 
A pandemia começou no norte e o Hos-
pital de São João foi a unidade que re-
cebeu mais doentes e os mais graves 
de COVID-19 durante a primeira vaga 
de pandemia. A estratégia consolidou-
-se em torno das vertentes clínica, logís-
tica, de gestão e comunicação e passou 
por desenhar os cenários mais comple-
xos, de forma a poder ter capacidade 
de intervenção e ir ativando diferentes 
níveis do plano de contingência, tentan-
do adiantar-se à dinâmica da epidemia.  
 
Menção Honrosa   
Projeto #Todosporum  
Entidade Lusíadas Saúde 
Esta aplicação gratuita surgiu de uma 
parceria entre a Lusíadas Saúde e a 
OutSystems, foi criada em quatro dias e 
tinha por objetivo fazer a avaliação de 
despiste do novo coronavírus. Depois de 
se fazer o download da aplicação, avisa-
va que Não substitui a avaliação regular 
ou necessária por parte de um profis-
sional de saúde e faziam-se uma série 
de perguntas. Os sintomas eram classi-
ficados conforme o risco: elevado, mé-
dio ou reduzido.  

 III Integração de cuidados 
Vencedor 
Projeto “Outbreak-free homes” – Inter-
venção em Estabelecimentos de Apoio 
Social a Pessoas Idosas durante a pan-
demia COVID-19  
Entidade Agrupamento de Centros de 
Saúde (ACES) Grande Porto VIII – Espi-
nho/Gaia 
O principal objetivo foi de prevenir a 
morbi-mortalidade associada a doença 
infectocontagiosa (COVID-19) em esta-
belecimentos de apoio social a idosos. 
O projeto tem principais objetivos a pre-
venção à COVID-19 dos utentes e dos 
surtos nestes estabelecimentos e criar 
uma intervenção rápida assim que há a 
informação de casos suspeitos de casos 
de COVID-19 num destes estabeleci-
mentos. Provocou a transição digital do 
sistema de informação entre profissio-
nais, utentes e instituições, também foi 
feita formação a todos os profissionais, 
e a avaliação dos planos de contingên-
cia e de operacionalização de visitas.  
 
Menção honrosa 
Projeto Comunicovid 
Entidade Associação Nacional dos Mé-
dicos de Saúde Pública 
A comunicação com as pessoas e en-
tre médicos era fundamental para com-
bater a pandemia e, nesse sentido, a 
associação fez um esforço de divulgar 
informação validada, científica e que 
seja útil para as pessoas fazerem esco-
lhas informadas e protegerem a sua 
saúde no contexto de COVID-19, com 
um dashboard no site. Tem um reposi-
tório de literatura científica em parceria 
com a Evidência Médica, e estenderam 
a comunicação das redes sociais, pas-
sando do twitter e do facebook tam-
bém para a instagram. 

 IV Impacto Populacional 
Vencedor 
Projeto Respostas do Centro de Medici-
na Laboratorial Germano de Sousa À 
Pandemia de COVID-19 
Entidade Centro de Medicina Laborato-
rial Germano de Sousa (Grupo Germa-
no de Sousa) 
As armas para combater a pandemia 
são os testes, como disse o diretor-geral 
da OMS, há que testar, testar, testar 
para combater o vírus e era fundamen-
tal criar condições para se fazerem mais 
testes e ter os resultados mais rapida-
mente. Fizeram 400 mil testes desde 
que começou a pandemia até outubro, 
14,2% da testagem nacional, só em la-
res de idosos foram 9 mil testes. Estão 
em 61 concelhos do país com 169 
postos de colheita, em associação com 
diversas instituições. 
 
Menção honrosa 
Projeto Equipas de Enfermagem de In-
tervenção Primária (EEIP) – COVID-19: A 
Contribuição Do INEM na Resposta à 
Pandemia    
Entidade – INEM (Instituto Nacional de 
Emergência Médica) 
Estas equipas foram criadas para fazer 
as colheitas nos domicílios e nos locais 
de trabalho, o que implicou a sua for-
mação no Instituto nacional de Saúde 
Pública Ricardo Jorge na área da forma-
ção da colheita técnica da mostra bioló-
gica, na preservação das amostras e no 
encaminhamento para os laboratórios. 
Fez ainda a adequação das viaturas 
existentes para o transporte de colhei-
tas. Eram equipas constituídas por dois 
enfermeiros que passaram a fazer esta 
colheita de amostras no terreno. Era a 
gestão nacional do INEM que geria to-
das as ativações e todos os pedidos, 
tendo sido feitas 25 mil colheitas. 
 
V Transição Digital 
Vencedor 
Projeto Monitorização COVID-19  
Entidade Centro Hospitalar Universitário 
de São João 
Faz monitorização em tempo real a ati-
vidade assistencial de COVID-19, des-
de que o doente se encontra em urgên-
cia passando pelo internamento, UCI, 
medindo também a capacidade inter-
na de monitorizar os recursos disponí-
veis e os que são necessários alocar. A 
ferramenta permite acompanhar os 
utentes nos dias seguintes em toda a 
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atividade programada permitindo sepa-
rar os fluxos de utentes nos circuitos in-
ternos e faz, ainda, uso de um modelo 
preditivo a 10 dias da afluência de pes-
soas, distinguindo a necessidade de re-
cursos para cada nível de cuidados e 
permitindo a adaptação do plano de 
contingência. 
 
Menção Honrosa 
Projeto Academia Digital  
Entidade Cruz Vermelha Portuguesa - 
Delegação da Costa do Estoril 
Surgiu em plena época de confina-
mento com o encerramento a acade-
mia sénior em Março de 2020. Decidi-
ram criar uma academia digital, tinham 
os meios e suporte para o fazer, como 
a Câmara Municipal de Cascais e a 
NOS, tendo sido disponibilizados ta-
blets para os utilizadores. Utilizam a 
plataforma Google classroom para ter 
acesso a aulas online em direto, fóruns 
de discussão e de partilha de dúvidas 
e de conhecimentos, fazer trabalhos 
online em todos os formatos de fichei-
ro, é uma plataforma versátil e intuitiva 
de utilizar.  
 
 VI Replicabilidade 
Vencedor 
Projeto Escala de Risco COVID 
Entidade Hospital Dr. Francisco Zagalo - 
Ovar 
Luís Miguel Ferreira, Presidente do Con-
selho Diretivo. 
É um projeto que visa antecipar cená-
rios em contexto de pandemia no senti-
do de serem tomadas determinadas 
ações concretas para atacar um cená-
rio que eventualmente possa ocorrer. 
Em Ovar a incidência da COVID-19 foi 
bastante severa e com esta ferramenta, 
que foi financiada pela FCT, num con-
sórcio que participou com uma empre-
sa, a Winning Consulting, e um centro 
de investigação, o Cintesis, o que pre-
tende é definir um conjunto de planos 
de contingência com medidas concre-
tas com vista a antecipar determinados 
cenários que nos obrigam a tomar de-
terminadas medidas de gestão que 
possam atenuar esses impactos.  
 
Menção honrosa 
Projeto COVID-19: A Prevenção nas Es-
truturas Residenciais para Idosos 
Entidade Agrupamento de Centros de 
Saúde do Alto Ave 
É dirigido às estruturas residenciais 
para idosos no sentido de diminuir o 
impacto de COVID-19 o que passou 
pela formação dos profissionais das 
instituições para aumentar o conheci-
mento dos profissionais dos lares de 

pessoas idosas que aceitaram partici-
par no projeto, sobre a prevenção da 
transmissão da infeção pelo novo Coro-
navírus, analisaram os planos de con-
tingência e ajudaram a aumentar a se-
gurança e a prevenção, testaram os re-
sidentes e os profissionais. 
 
 VII Escalabilidade 
Vencedor  
Projeto Medicina Social Scmp: 50 
Tips de Saúde Sustentável em Situa-
ção de Pandemia nos Lares  
Entidade Santa Casa da Misericórdia 
do Porto 
Foi criada uma equipa multidisciplinar 
que envolveu a medicina social e nutri-
cionistas, psicólogos, enfermeiros, profis-
sionais de apoio operacional que através 
de um conjunto de boas práticas foi pos-
sível criar proximidade social na distân-

cia física, evitando, assim, o isolamento 
total dos idosos e manter a sua proteção 
e prevenção aos efeitos pandémicos. 
 
Menção Honrosa 
Projeto Fique EM Casa  
Entidade Sociedade Portuguesa        
de Esclerose Múltipla (SPEM) 
Em duas semanas a SPEM desenvolveu 
o projeto Em Casa, que se baseia em 
três páginas de facebook Em’Casa 
mais Informado, EM’Casa mas Ativos, 
EM’Casa Tranquilamente. O primeiro 
foca-se em dar informação credível às 
pessoas, o segundo foca-se em prestar 
os cuidados que prestávamos presen-
cialmente de terapia da fala, terapia 
ocupacional e dinamização social atra-
vés da nossa animadora sociocultural e 
o terceiro foca-se na parte psicológica e 
de apoio social às pessoas. 
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