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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 

 

0- NOTA INTRODUTÓRIA  

A APIH tem como missão promover o estudo das infeções associadas aos cuidados de saúde e 

contribuir para a prevenção e controlo de infeções e resistências aos antimicrobianos no 

panorama nacional. 

Esta associação pretende ser reconhecida nacional e internacionalmente pelas capacidades 

científica, técnica, estratégica e de assessoria, de modo a contribuir para a consolidação do 

conhecimento e melhoria das práticas nesta área e em favor do cidadão. 

A ambição é de facto contribuir com projetos que promovam o desenvolvimento científico 

nesta área do conhecimento e promover a realização de formação que contribua para o 

desenvolvimento profissional de quem tem a responsabilidade de intervir nesta matéria. 

Contudo, reconhecemos que as restrições impostas pela pandemia COVID-19, impuseram 

dificuldades e constrangimentos ainda muito presentes em 2021 e que este facto, do qual não 

nos podemos dissociar, criou dificuldades sérias no desenvolvimento das atividades da APIH.  

Não obstante, foi possível manter algumas atividades dos órgãos associativos, nomeadamente 

para dar cumprimento à eleição de novos corpos sociais. 

Foi possível também dar início a algumas atividades previstas no plano de ação do novo 

mandato 2021-2024, que se encontram descritas neste relatório, tendo em conta o planeado, 

com a necessária flexibilidade. 

 

 

1- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Tendo em conta que o ano 2021 constituiu ano de eleições, em março foi publicado o 

Regulamento eleitoral da APIH, com a consequente publicação do caderno eleitoral e 

preparação de todo o processo eleitoral. Nesta sequência, em abril foram rececionadas as 

listas candidatas aos órgãos sociais da APIH e marcada a data da assembleia Eleitoral que 

decorreu a 08 junho. 

A 29/06 realizou-se a assembleia geral para a tomada de posse dos novos órgão sociais da 

APIH, com aprovação do plano de atividades 2021/2022 e agendamento das reuniões de 
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direção, alargadas aos restantes membros dos órgãos sociais da APIH, que manifestem 

interesse em participar. Foram realizadas as quatro reuniões de direção planeadas, que 

decorreram mensalmente a partir de setembro. 

A- Produção Científica e Divulgação 

No sentido de ir de encontro ao plano de ação da direção da APIH e no que concerne ao item 

da divulgação e produção científica a APIH iniciou em outubro o planeamento do Encontro de 

Benchmarking dos Grupos PPCIRA do País, com o objetivo de congregar os grupos e partilhar o 

que fazem de melhor, promovendo o alinhamento pelas melhores marcas - Benchmarking. 

Este encontro está previsto para os dias 26 e 27 de maio 2022, a decorrer nas instalações do 

IPO do Porto.  

Em dezembro foram enviados os convites e fichas de candidatura para promover a 

participação no encontro, aos concelhos de administração dos hospitais, cuidados de saúde 

primários, UCC e a todos GCL-PPCIRA e GCR- PPCIRA. Foram solicitados patrocínios para que 

no final dos trabalhos, a APIH possa atribuir um prémio às três melhores comunicações, 

durante o Encontro de Benchmarking. 

No que concerne à promoção da produção científica, a APIH realizou planeamento e contactos 

para organizar um concurso de investigação, para o qual já iniciou em dezembro, a solicitação 

de patrocínios para a atribuição de um premio investigação. Os projetos devem decorrer nos 

próximos dois anos com a avaliação prevista em 2024 e atribuição do prémio. 

B- Melhorar a representatividade / impacto nacional da APIH 

A 13/12 a APIH participou na reunião com o INFARMED e com o Prof. Artur Paiva, Diretor geral 

do programa PPCIRA, com o objetivo de discutir a articulação dos vários intervenientes na 

atividade do dia internacional do antibiótico.  

Nesta reunião ficou o compromisso de realizar ações conjuntas entre a APIH, Infarmed e 

Coordenação nacional do PPCIRA, durante o ano 2022, de modo a gerar influência na prática 

do uso dos antibióticos. 

C- Melhorar imagem institucional da APIH 

No que concerne à imagem institucional ficou decidido em sede de reunião de direção que 

existia a necessidade urgente da melhoria da imagem institucional da APIH, que passaria por 

mudar o logotipo e melhorar e modernizar o site. Após ponderação de alguns critérios como a 
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existência de área reservada, uma lista considerável de contas de email e possibilidade de 

realizar inscrição diretamente no site, foi celebrado contrato com a empresa “AMEN” para 

renovação da imagem da APIH, estando em fase de conclusão de todo o processo. 

No ano de 2021, sob o efeito da Pandemia, apesar de não terem ocorrido eventos formativos e 

do forte investimento na mudança da imagem da APIH, aliás já concluída, o resultado líquido 

do período ainda foi positivo de 2.768,63€. 

 

 

2- NOTA FINAL 

 

A atividade da APIH no ano 2021 focou-se essencialmente na eleição de novos corpos sociais e 

na tentativa de recuperar alguma atividade, que foi impossível realizar neste contexto tão 

exigente de pandemia. Apostou essencialmente no planeamento para a renovação da sua 

imagem e na reorganização interna que possibilite o regresso à realização de eventos 

científicos e formativos, todos planeados e com concretização no primeiro semestre de 2022. 
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