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A UAG do ACES Porto Oriental 
 
 
A unidade de apoio à gestão (UAG), está organizada numa lógica de concentração dos serviços não 

assistenciais do ACES, prestando apoio administrativo e geral ao diretor executivo, ao conselho clínico e de 

saúde e às unidades funcionais, assim define o Decreto-lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro. 

 

A UAG carateriza-se por um serviço de apoio do ACES, concentrando os serviços não assistenciais, que 

funciona na dependência direta do Diretor Executivo, contribuindo para uma melhor articulação entre os 

diversos serviços, quer internos quer externos. 

 

O ACES Porto Oriental tem por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população 

residente nas freguesias de Bonfim, Campanhã e Paranhos, do Concelho do Porto. 

No cumprimento da sua missão desenvolve atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. 

Estando presente na equipa da UAG a missão do nosso ACES, caminhamos juntos nesse sentido. 

 

A UAG é constituída por uma equipa multiprofissional atuando em diversas áreas das quais se destacam as 

seguintes: gestão financeira, gestão de recursos humanos, aprovisionamento e património, instalações e 

equipamentos. 

Neste momento, estamos a desenvolver esforços para melhorar a comunicação interna e externa, por forma 

a nos tornarmos mais eficientes. 

Foram criados interlocutores para os processos chave, permitindo que as diversas unidades se articulem 

com o colega “certo”. 

A proximidade física com a Direção do ACES, bem como sua a disponibilidade, é uma mais-valia para a 

execução das nossas atividades diárias. 
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Damos a conhecer algumas das atividades que integram as diversas áreas de atuação da UAG: 

ÁREA ATIVIDADES

SECRETARIADO Secretariado da Direção

Fundo de Maneio 

Reembolsos a utentes 

Faturação de Subsistemas e Migrantes 

Gestão de contratos 

Instalações 

Equipamentos 

Viaturas 

Gestão de Ass. Operacionais

Gestão Vigilância e Segurança

Material administrativo e hoteleiro 

Material consumo clínico e prod. Farmacêut.

RNU/ MARTA/ Sclinico

SIARS

Logística

Portal da Saúde

Pedido de Credenciais

SGTD - Transporte de doentes 

Assiduidade e Trabalho Extraordinário

Estatuto de Trabalhador Estudante

Acumulações de Funções

Internato Ano Comum

Gestão de Greves

Contratos Emprego Inserção (CEI)

SIOE (Sistema Informação Organização do Estado)

Atendimento Complementar 

Receção de correspondência

Expedição de correspondência

CONTRATUALIZAÇÃO Contratualização interna e externa

EXPEDIENTE GERAL

GESTÃO DE STOCKS

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO / 

GESTÃO DE UTENTES

RECURSOS HUMANOS

FINANCEIRA

PATRIMÓNIO

LIMPEZA E 

SEGURANÇA

 

A nossa Equipa: Bárbara Baptista, Cláudia Lopes, Fátima Fernandes, Fernando Gonçalves, Madalena Teixeira, Mónica 

Andrade, Raquel Gonçalves, Ricardo Simões, Sílvia Soares 
 

      
 

   
 

Mónica Andrade, Responsável da Unidade de Apoio à Gestão do Aces Porto Oriental 


