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Capítulo 1

- Disposições Gerais

Artigo 1.

- Natureza jurídica, sede e vinculação

1. O Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, adiante designado por IOGP, é um instituto público

dotado de personalidade jurídica, património próprio e autonomia técnica, administrativa e

financeira, integrado no Serviço Nacional de Saúde, e sob tutela do Ministro da Saúde, nos

termos do artigo 12 do Decreto-lei n2360/93, de 14 de Outubro, com o número de pessoa

colectiva 600000052 e sede na Travessa Larga, 2, em Lisboa.

2. O Instituto vincula-se pela assinatura de dois membros do Conselho de Administração, adiante

designado por CA.

Artigo 2.2

- Regime aplicável

A gestão, estrutura e financiamento do IOGP regem-se pelo disposto no Decreto-lei n2 360/93, de

14 de Outubro, na Lei n2 27/2002, de 8 de Novembro, no Decreto-lei n2188/2003, de 20 de Agosto

na demais legislação aplicável e, ainda, pelas disposições do presente Regulamento.

Artigo 3.2

- Missão e Visão

É Missão do IOGP prestar serviços de saúde de qualidade, no âmbito da Oftalmologia,

designadamente através do desenvolvimento de técnicas diferenciadas centradas na patologia

ocular e visual e na Saúde da Visão, constituindo-se como uma referência técnica e científica nos

cuidados prestados nas vertentes de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e nos

domínios da formação pré e pós-graduada e na investigação, promovendo a motivação dos

profissionais, adequando os recursos disponíveis às necessidades da comunidade e cumprindo o

Programa Nacional para a Saúde da Visão na sua área de intervenção.

O IOGP tem por Visão constituir-se como Serviço de referência para o desenvolvimento da

investigação, formação, diagnóstico e tratamento da patologia do sistema visual e da Saúde da
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-

- Visão, contribuindo para a disseminação do conhecimento e prestando um serviço de excelência

nestes domínios.

Iv
Artigo 4,2 <(4)

- Atribuições

1. O IOGP assume-se como centro de competência na organização assistencial e referência na

formação, investigação, desenvolvimento e inovação na prestação de cuidados de saúde

oftalmológicos.

2. O IOGP desenvolve acções de formação pré e pós graduada no âmbito da oftalmologia e realiza

estudos e projectos de investigação, através de acordo ou contratação com pessoas singulares

ou colectivas, publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

3.0 IOGP intervém de acordo com a área de influência e a rede de referenciação de Oftalmologia,

cumprindo os contratos-programa celebrados, em articulação com as demais instituições

integradas na rede de prestação de cuidados de saúde.

4. O IOGP colabora com outras instituições na formação de pessoal afecto à prestação de

cuidados de saúde do foro oftalmológico, promove e realiza acções de formação, qualificação e

aperfeiçoamento de pessoal.

Artigo 52

- Valores

No desenvolvimento da sua actividade o IOGP e os seus colaboradores regem-se por valores

fundados numa cultura de qualidade e desempenho centrados na orientação para o

utente/comunidade, designadamente:

• Integridade :Ética, inovação e decisão baseada em evidência constituem as linhas de

orientação nos serviços, garantindo a acessibilidade e a efetividade dos cuidados

prestados ao utente.

• Organização: A dinâmica organizacional desenvolve-se numa abordagem de processos

de prestação de cuidados, afetação eficiente de recursos, gestão participada e

melhoria contínua do desempenho e das competências.
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• Ganhos em Saúde: O nosso compromisso perante a comunidade assenta na obtenção

de resultados em saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

• Proficiência: O conhecimento, a prática, a experiência e empenho dos profissionais

constituem o activo mais valioso do Instituto ao serviço das necessidades da

comunidade.

Capítulo II

- Órgãos

Artigo 6.

- Enumeração e natureza dos órgãos

O IOGP compreende os seguintes órgãos:

1. De administração

• Conselho de Administração

2. De direcção técnica

• Director Clínico

• Enfermeiro Director

3. De apoio técnico

• Comissão Médica

• Comissão de Enfermagem

• Comissão de Ética para a Saúde

• Comissão de Qualidade e Segurança

• Comissão de Farmácia e Terapêutica

• Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de

Resistência aos Antimicrobianos

• Comissão de Catástrofe e de Emergência Interna

• Comissão de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas

• Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica

4. De participação e consulta

• Conselho Consultivo
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Secção 1

- Conselho de Administração

Artigo 72

- Composição e Nomeação

1. O Conselho de Administração (CA) é composto pelo presidente e por um vogal, como membros

executivos, e, como membros não executivo5, pelo director clínico e pelo enfermeiro-director,

que formam a direcção técnica, sendo nomeados em comissão de serviço por três anos.:

2. - O presidente e o vogal executivo são nomeados pelo Ministro da Saúde.

3. - Os membros não executivos são nomeados pelo Ministro da Saúde, sob proposta do

presidente do conselho de administração.

4. Será eleito pelos referidos membros, o Secretário do CA.

Artigo 8.2

- Competências do CA

1. Compete ao CA o cumprimento dos princípios fundamentais consagrados no regime jurídico da

gestão hospitalar, aprovado pela Lei n2 27/2007, de 8 de Novembro, bem como, outros que por

força da sua natureza jurídica sejam aplicáveis ao Instituto.

2. Constituem competências específicas do CA as constantes do decreto-lei n 188/2003, de 20 de

Agosto, bem como, as previstas no decreto-lei 360/93, de 14 de Outubro e demais legislação

aplicável.

Artigo 9.2

- Funcionamento do CA

1. O CA reúne semanalmente, em data e hora fixadas pelo presidente, e ainda sempre que

convocado por este, ou por solicitação de dois dos seus membros, por escrito, indicando o

assunto que desejam ver tratado.

2. A alteração da data e hora das reuniões pode ocorrer sempre que, por motivo justificado, o

presidente o determine.

3. A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo presidente, que deve incluir os assuntos

que, para esse fim, forem indicados, desde que sejam da competência do órgão.
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4. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião, salvo

se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois dos membros reconheceram a urgência

da deliberação imediata sobre outros assuntos.

5. As deliberações que envolvam um juízo de valor sobre comportamentos ou qualidades de

pessoas são tomadas por escrutínio secreto. Em caso de dúvida, cabe ao presidente,

determinar que seja essa a forma para a votação.

6. De cada reunião do CA é lavrada uma acta que conterá um resumo de tudo o que nela tenha

ocorrido e que será aprovada na reunião seguinte, sendo assinada após aprovação.

7. Em tudo o que não estiver previsto nos números anteriores, será aplicado subsidiariamente, o

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n2 4/2015, de 7 de Janeiro.

Artigo 10.2

- Presidente do Conselho de Administração

Sem prejuízo do disposto no artigo 82, compete especialmente ao presidente do CA do IOGP:

1. Dirigir e coordenar as actividades do Instituto, bem como abrir e encerrar as reuniões, dirigir os

trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações;

2. Representar o IOGP em juízo e fora dele;

3. Exercer as competências que lhe forem delegadas.

Artigo 11.

- Vogal Executivo

As competências do vogal executivo são as delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de

Administração

Artigo 12.2

- Director Clínico

1. Compete ao director clínico, sem prejuízo das matérias que lhe venham a ser delegadas ou

subdelegadas, coordenar toda a assistência prestada aos doentes, assegurar o funcionamento

harmónico dos serviços de assistência, garantir a correcção e prontidão dos cuidados de saúde

prestados, aplicando-se ainda, o disposto no n22 do artigo 12 Decreto-Lei n9 188/2003, de 20

de Agosto e no artigo 11 do Decreto-Lei 360/93 de 14 de Outubro,.
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2. No exercício das suas competências, o director clínico responde perante o CA pela qualidade da

assistência prestada, dentro das regras da boa pratica e da melhor gestão de recursos.

3. No exercício das suas funções o director clínico é coadjuvado por um adjunto, nomeado pelo

CA sob sua proposta, sendo as suas funções definidas no despacho de nomeação.

Artigo 13.2

- Enfermeiro Diretor

1. Compete ao enfermeiro director, sem prejuízo das matérias que lhe venham a ser delegadas ou

subdelegadas, a coordenação técnica da actividade de enfermagem, velando pela sua

qualidade.

2. Constituem competências específicas do enfermeiro director as que constam do n22 do artigo

132 do Decreto-Lei n2 188/2003, de 20 de Agosto e do artigo 13 do Decreto-Lei 360/93 de 14

de Outubro, carreira de enfermagem e demais legislação.

3. No exercício das suas competências o enfermeiro director responde perante o CA pela

qualidade da assistência prestada, no âmbito dos serviços de enfermagem, dentro das regras

da boa prática e da melhor gestão de recursos.

4. No exercício das suas funções o enfermeiro director é coadjuvado por um adjunto nomeado

pelo CA sob sua proposta, sendo as suas funções definidas no despacho de nomeação.

Secção II

- Órgãos de Apoio Técnico

Artigo 14.2

- Natureza, constituição, mandatos e funcionamento

1. Para actuação em matérias especializadas, o IOGP dispõe das comissões de apoio técnico

referidas no artigo 6.

2. Compete ao CA nomear os membros que integram cada uma das comissões.

3. Os mandatos dos membros dos órgãos de apoio técnico têm a duração de três anos, sem

prejuízo da sua substituição, devidamente fundamentada, sempre que tal seja tido por

oportuno.

4. O funcionamento de cada comissão é definido em regulamento próprio.
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5. Os órgãos de apoio técnico elaboram, no fim de cada ano civil, um relatório sobre a sua

actividade, que deve ser enviado ao Conselho de Administração.

Artigo 15.

- Comissão Médica

1. A comissão médica é um órgão de consulta e apoio técnico do Director Clinico, que a ele

preside e é composto pelo seu adjunto e pelos responsáveis dos serviços prestadores de

cuidados.

2. A comissão médica funciona em plenário sempre que convocada pelo director clínico, sem

prejuízo de poder funcionar em comissões especializadas de âmbito restrito, sempre que tal se

justifique.

3. Compete à comissão médica:

a) Avaliar o rendimento médico do Instituto e propor o que julgar útil para a sua melhoria;

b) Fomentar a cooperação entre os serviços de acção médica e entre estes e os restantes;

c) Propor as medidas que considere oportunas para o aperfeiçoamento científico do pessoal

médico;

d) Dar parecer, quando consultado, sobre as queixas e reclamações que sejam formuladas acerca

da correcção técnica e profissional da assistência prestada aos doentes.

Artigo 16.2

- Comissão de Enfermagem

1. A comissão de enfermagem, ora designada Direção de Enfermagem, é um órgão de apoio

técnico do Enfermeiro Diretor, que a ele preside e é composta nos termos dos números 1 e 2

do Artigo 2 da Portaria n. 245/2013 de 5 de agosto;

2. A direção de enfermagem reúne sempre que for convocada pelo enfermeiro diretor e,

ordinariamente uma vez em cada trimestre;

3. A direção de enfermagem prossegue atribuições de apoio técnico à definição das políticas de

organização e prestação dos serviços de enfermagem, nos termos da Portaria n2 245/2013 de 5

de agosto, no cumprimento das suas competências referidas no art 52 da mesma Portaria.
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Artigo 17.

- Comissâo de Ética para a Saúde

1. À Comissão de Ética para a Saúde, cabe zelar pela observância de padrões de ética no exercício das

ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas,

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de

ética.

2. A Comissão de Ética tem a composição, constituição, mandato e competências que a

legislação lhe atribui nos termos do Decreto-lei n2 97/95 de 10 de maio. No exercício das suas

competências pondera, em particular, o estabelecido na lei, nos códigos deontológicos e nas

declarações e directrizes internacionais existentes sobre as matérias a apreciar.

3. Compete nomeadamente à Comissão de Ética:

a) Zelar, no âmbito do funcionamento da instituição, pela salvaguarda da dignidade e

integridade humanas;

b) Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio

das atividades desenvolvidas na instituição;

c) Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se

refiram a ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvem

seres humanos e seus produtos biológicos, celebrados no âmbito da instituição ou serviço

de saúde respetivo;

d) Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos da

instituição quando solicitados, e fiscalizar a sua execução, em especial no que respeita aos

aspetos éticos e à segurança e integridade dos sujeitos do ensaio clínico;

e) Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de

ensaios clínicos na instituição, quando solicitados;

f) Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios clínicos,

relativamente aos médicos da instituição;

g) Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados,

designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos, no âmbito dos

profissionais de saúde da instituição;

h) Garantir a resolução de possíveis conflitos éticos na prestação dos cuidados de saúde.
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4. A Comissão de Ética rege-se por um regulamento interno homologado por despacho do CA, nos

termos da lei.

Artigo 18.2

- Comissão de Qualidade e Segurança

1. A Comissão de Qualidade e Segurança rege-se pelo disposto no despacho 3635/2013 de 7

de Março de 2013 e pelo plasmado no regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de

Administração.

2. Compete à comissão desenvolver actividades no âmbito da Estratégia Nacional para a

Qualidade na Saúde e nos termos do despacho mencionado no número anterior.

Artigo 19.

- Comissão de Farmácia e Terapêutica

1. Compete em geral à comissão de farmácia e terapêutica garantir um maior rigor e

segurança na prescrição farmacológica e acautelar a sustentabilidade da despesa com

medicamentos.

2. A composição e as competências da comissão são as constantes do despacho n2

1083/2004, do Ministério da Saúde, publicado no Diário da República, 2 série, de 17 de

Janeiro de 2004.

3. A comissão é presidida pelo director clínico.

Artigo 20.2

- Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de

Resistência aos Antimicrobianos (GCLPPCIRA)

1. Compete ao grupo de coordenação local, desenvolver programa prioritário cujos objetivos são:

a) Redução da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde;

b) Promoção do uso correto de antimicrobianos.

2. O grupo rege-se pelo disposto no Despacho 2902/2013, de 22 de fevereiro e no Despacho

15423/2013 de 26 de Novembro.

3. O GCLPPCIRA, deve ter natureza multidisciplinar, incluindo na sua composição médico,

enfermeiro e farmacêutico e outros técnicos de saúde ligados à área de intervenção.
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Artigo 21.

- Comissão de Catástrofe e de Emergência Interna

1. Compete à comissão de catástrofe e emergência interna apoiar o CA em tudo o que concerne o

bom desempenho das suas atribuições no âmbito das matérias de emergência e segurança,

nomeadamente:

a) Elaborar e manter actualizados os planos de emergência;

b) Assegurar a articulação e colaboração com os serviços de proteção civil e corporações

de bombeiros;

c) Organizar acções de prevenção informação e sensibilização dos colaboradore5 do IOGP;

d) Promover a realização de vistorias da5 instalações e dos equipamentos por entidades

competentes, tendo em vista a verificação das condições de segurança.

2. A Comissão de Catástrofe e Emergência Interna é constituída pelos diretores de catástrofe e

emergência, a nomear pelo CA, com as atribuições, organização e funcionamento previsto no

plano de emergência do IOGP.

Artigo 22.

- Comissão de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas

1. A comissão de prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas é nomeada pelo

CA, e é constituída por quatro membros, um dos quais exercerá a função de

coordenador.

2. Compete a esta comissão:

a) Identificar, relativamente a cada área ou departamento, os riscos de corrupção e

infracções conexas;

b).ldentificar medidas preventivas, com base na identificação dos riscos;

c).ldentificar os vários responsáveis envolvidos na gestão do plano prevenção de riscos de

corrupção e infracções conexas, sob a direção do CA;

d) Elaborar anualmente o relatório sobre a execução do plano prevenção de riscos de

corrupção e infracções conexas.
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Artigo 23.

- Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica

1. O gabinete de codificação e auditoria clínica funciona na dependência do CA.

2. O gabinete tem por missão:

a) A realização da codificação clínica dos episódios ambulatórios e respectivo

agrupamento em CDH;

b) A realização de auditorias internas;

c) O cumprimento das regras de codificação em vigor.

Secção III

- Órgão de participação e consulta

Artigo 24.

- Conselho Consultivo

1. O conselho consultivo reúne duas vezes por ano e tem a composição prevista no artigo

16 do Decreto-Lei n9 188/2003, de 20 de Agosto.

2. As regras de funcionamento e competências constam dos artigos 17 e 182 do Decreto

tei n2 188/2003, de 20 de Agosto.

Capítulo 111

- Organização dos serviços

Artigo 25.2

- Serviços

1. Numa perspectiva de gestão, o IOGP organiza-se em centros de custo, segundo uma matriz

estruturada que abrange a totalidade da sua actividade e facilite procedimentos uniformes

para a repartição e imputação de custos e proveitos a todas as unidades e estruturas de

agregação definidas.

2. Integram a estrutura organizativa do Instituto:

a) Serviços de Acção Médica;
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b) Serviços de Apoio à Acção Médica;

c) Serviços de Apoio Geral e Logística; \jj
4

d) Serviços de Apoio ao CA;

e) Serviços de Investigação e Ensino.

Secção 1

- Acção Médica

Artigo 26.2

- Estrutura Clínica

A estrutura clínica do IOGP compreende unidades funcionais de acção médica

1. A unidade funcional é uma estrutura clínica que permite o desenvolvimento

multidisciplinar, potenciador de um grau de maior excelência.

2. As Unidades Funcionais respondem pela prestação de cuidados em regime de ambulatório,

consulta externa e cirurgia, bem como por todos os meios complementares de diagnóstico

e terapêutica, realizados no âmbito das respetivas subespecialidades.

3. As unidades funcionais devem interagir de forma integrada permitindo uma coordenação

eficiente dos recursos humanos, dos meios técnicos e da capacidade instalada colocados à

sua disposição.

4. São unidades funcionais de acção médica as seguintes:

• Oftalmologia Geral que integra a Oculoplástica

• Segmento Anterior, que integra Cirurgia Implanto Refrativa, Córnea e Contactologia;

• Retina Médica, que integra Mácula e Diabetes Ocular;

• Retina Cirúrgica, que integra Inflamação Ocular;

• Estrabismo, que integra Oftalmologia Pediátrica e Genética Ocular;

• Glaucoma;

• Subvisão;

• Anestesiologia;

• Medicina Interna.
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Artigo 27.

- Responsáveis das unidades funcionais

1. Os Responsáveis das unidades funcionais são nomeados pelo CA, sob proposta do Director

Clinico, por períodos de três anos, em regime de comissão de serviço.

2. Compete-lhes planear e coordenar toda a actividade, zelando pela correcção e prontidão dos

cuidados de saúde a prestar aos utentes, bem como, pela utilização e eficiente aproveitamento

dos recursos postos à sua disposição.

Artigo 28.

- Enfermeiros com funções de direcção e chefia

A nomeação e competências dos enfermeiros com funções de direcção e chefia obedecem ao

disposto no Decreto-Lei n2248/2009, de 22 de Setembro, na Portaria n.2242/2011, de 21 de junho

e na Portaria 245/2013, de 5 de agosto.

Artigo 29.

- Técnicos de diagnóstico e terapêutica

Os técnicos coordenadores são designados pelo CAnos termos do Decreto-Lei n9 564/99, de 21 de

Dezembro.

Secção II

- Apoio à Acção Médica

Artigo 30.

- Enumeração

Sem prejuízo da constituição dos serviços e das unidades que se revelem necessários ou da sua

alteração, são serviços de apoio à acção médica os seguintes:

Farmácia

Esterilização

Serviço Social e Gabinete do Cidadão
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Psicologia Clínica

Orientação e Mobilidade

Artigo 31)

- Farmácia

1. A Farmácia é um serviço com autonomia técnica e científica dirigida por um farmacêutico

especialista em Farmácia Hospitalar que reporta directamente à Direcção Clinica.

2. À Farmácia compete o exercício das actividades de Farmácia Hospitalar. Assegura a terapêutica

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e outros

produtos farmacêuticos e integra a equipa de cuidados de saúde.

3. Com o objectivo de disponibilizar os produtos necessários em quantidade e qualidade, no

momento oportuno, ao menor custo e em segurança, a Farmácia tem por atribuições

fundamentais:

a)Definir as necessidades em medicamentos e outros produtos farmacêuticos;

b) Assumir a responsabilidade técnica das aquisições;

c) Organizar a armazenagem e a gestão de stocks;

d) Assegurar uma correcta distribuição de medicamentos aos serviços;

e) Divulgar a informação sobre medicamentos junto dos serviços e prescritores;

f) Colaborar e integrar as equipas de prestação de cuidados de forma a promover a

melhoria da qualidade e segurança do circuito do medicamento, prevenindo erros de

prescrição, administração e registo;

g) Colaborar na análise do consumo de medicamentos;

h) Colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos;

i) Assegurar acções de farmacovigilância e apoiar os serviços utilizadores;

j) Colaborar na investigação e no ensino nomeadamente nos ensaios clínicos autorizados

pelo CA;

k)lntegrar Comissões técnicas e Grupos de Trabalho.

Artigo 32.

- Esterilização

1. Compete à esterilização, garantir a qualidade de esterilização do instrumental cirúrgico, assim

como a boa gestão dos circuitos, promovendo o cumprimento dos normativos estabelecidos,
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bem como, colaborar na formação de profissionais de saúde através de participação ativa em

programas de prevenção e controlo de infecção associados aos cuidados de saúde.

2. A responsabilidade técnica, coordenação funcional e operacional do pessoal e o funcionamento

é assegurado por um profissional da carreira de enfermagem proposto pelo enfermeiro

director e nomeado pelo CA.

Artigo 33.2

- Serviço Social e Gabinete do Cidadão

1. A actividade do serviço social tem como objectivo a promoção da reabilitação e reinserção

social dos doentes.

2. O serviço social é dirigido por um técnico superior de serviço social, e tem as atribuições

previstas na legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n2 296/91, de 16 de Agosto.

3. Compete-lhe acolher quem recorre ao Serviço Social, por iniciativa própria ou por

encaminhamento, analisando o pedido; informar e orientar para os recursos adequados às

necessidades; mobilizar e promover a articulação dos serviços da comunidade necessários às

situações específicas de cada utente; avaliar situações de carência económica para efeitos de

autorização de transporte não urgente de doentes; avaliar os pedidos de financiamento

supletivo de produtos de apoio/ajudas técnicas de acordo com a legislação em vigor.

4. Integrado no serviço social funciona o Gabinete do Cidadão, nos termos do despacho n2 26/86,

de 30 de Junho, da Resolução do Conselho de Ministros n2 189/96, de 31 de Outubro e do

Despacho n9 8958/2013 de 27 de Junho.

5. O gabinete do cidadão é um serviço destinado a receber as sugestões, agradecimentos,

opiniões e reclamações dos utentes dos serviços de saúde, correspondendo a uma aplicação

das normas constitucionais, que conferem a todo o cidadão português o direito de tomar parte

na decisão dos assuntos públicos do País e de apresentar, perante os órgãos de soberania ou

quaisquer autoridades, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos sendo,

simultaneamente, um instrumento de gestão dos serviços e um meio de defesa dos utentes.

6. Compete-lhe organizar e manter o sistema de sugestões e reclamações relativas às actividades

do IOGP, designadamente a recepção, análise e encaminhamento das sugestões, reclamações e

elogios apresentados pelos utentes e pelo público em geral.
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7. Compete-lhe contribuir para a satisfação dos utentes através da análise das diferentes formas

de participação (sugestões, reclamações e elogios), propondo medidas de melhoria.

Artigo 34.2

- Psicologia Clínica

1. A Psicologia Clínica está integrada na equipa de Subvisão e desenvolve a sua actividade no

âmbito da avaliação e intervenção psicológica aos utentes do IOGP e seus familiares, em

estreita articulação com os serviços clínicos e as equipas de saúde.

2. A sua actividade rege-se pelo Decreto-Lei n2 241/94 de 22 de Setembro e demais legislação

complementar.

• Artigo 35.2

- Orientação e Mobilidade

1) A Orientação e Mobilidade é a área de apoio que ensina conceitos, capacidades e técnicas, que

permitem que o Deficiente Visual aprenda a deslocar-se de uma forma segura, eficiente e

graciosa em qualquer tipo de envolvimento e em todas as situações com as quais se depara,

dando-lhes uma autonomia que de outra forma não seria possível.

2) A Orientação e Mobilidade é coordenada por uma Licenciada em Educação Especial e

Reabilitação, com especialização em Deficiência Visual.

3) Compete-lhe, entre outras atribuições:

a) Elaborar programas de Treino de Orientação;

b) Apoiar as consultas de Subvisão;

c) Acompanhar pais/família, educadores, professores e outros técnicos, no sentido de

se proporcionar um melhor apoio e potenciar a inclusão do utente em todo o seu

contexto ambiental;

d) Efetuar o levantamento de ajudas técnicas relacionadas com a Orientação/

Mobilidade (bengalas, marcadores, sistemas eletránicos de orientação, etc.), com

constante atualização para informar e encaminhar o utente;

e) Organizar e gerir o Jardim sensorial do IOGP.
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Artigo 36.

- Ensino Especial

1) A educação especial visa a criação de condições para a adequação do processo educativo às

necessidades educativas especiais das crianças e jovens deficientes visuais.

2) O Ensino Especial é coordenado por uma professora especializada em educação especial, na

área da deficiência visual, que integra as equipas de Subvisão e Oftalmologia Pediátrica

3) Compete-lhe, entre outras atribuições:

a) Avaliação do desenvolvimento dos aspetos visuais mais direcionados para a

leitura/escrita, com modelos distintos para cada nível de ensino;

b) Contribuir para a melhoria das competências básicas das crianças e jovens da

consulta, envolvendo os docentes, as famílias e a comunidade educativa;

c) Selecionar e orientar sobre as atividades pedagógicas e formas de organização para

as atividades curriculares em sala de aula;

d) Promover a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo.

Secção III

- Apoio Geral e Logística

Artigo 372

- Serviços de Apoio Geral e Logística

São serviços de apoio geral e de logística:

Gestão de Doentes

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Aprovisionamento

Gestão Hoteleira

Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Gestão de Instalações e Equipamentos
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Artigo 38.2

- Gestão de Doentes

1. A gestão de doentes integra a Admissão de Doentes, o Arquivo Clínico e os secretariados da

Consulta Externa e da Cirurgia Ambulatória.

2. São atribuições da gestão de doentes, designadamente:

a) Proceder à abertura e alteração de agendas de consultas e de exames

complementares;

b) Proceder à triagem e marcação dos doentes com proveniência da Consulta a Tempo e

Horas (CTH) e/ou externa;

c) Marcar consultas das várias subespecialidades com referenciação inter-hospitalar;

d) Gerir a agenda médica de acordo com o mapa de atividade médica programada;

e) Controlar a lista de espera das consultas;

f) Registar e identificar corretamente os utentes e a entidade financeira responsável para

efeitos de faturação;

g) Proceder aos registos administrativos relativos à atividade clínica;

h) Assegurar a cobrança das taxas moderadoras;

i) Organizar a referenciação dos doentes, sob coordenação clínica;

j) Manter atualizada e organizada a informação sobre os tempos de espera em consulta

externa no âmbito da CrH;

k) Proceder ao tratamento da marcação e conclusão das juntas médicas e exames

oftalmológicos solicitados pelo Tribunal;

1) Recepcionar e encaminhar os pedidos de relatórios clínicos;

m) Preparar e organizar o processo clínico do doente;

n) Organizar e manter o arquivo, ativo e inativo, dos processos individuais dos utentes;

o) Instruir os processos para assistência médica noutro hospital;

p) Controlar a emissão de termos de responsabilidade;

q) Manter atualizada e organizada a informação sobre a lista de inscritos em cirurgia;

r) Inserir propostas cirúrgicas;

s) Proceder à marcação dos atos pré e pós operatórios;

t) Controlar e gerir a lista de espera de cirurgias programadas de acordo com as

prioridades definidas;
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u) Registar as intervenções cirúrgicas realizadas no Bloco Operatório.

Artigo 39•2

- Gestão de Recursos Humanos

1. A Gestão de Recursos Humanos tem por atribuição a implementação e desenvolvimento das

políticas, normas e procedimentos para a definição das necessidades em Recursos Humanos, a

sua selecção e recrutamento, a disciplina, a formação e bem-estar dos colaboradores do IOGP,

contribuindo para um adequado clima organizacional.

2. À Gestão de Recursos Humanos compete, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Estudar e propor a política de desenvolvimento dos recursos humanos, por forma a

promover o desenvolvimento organizacional, a mudança e a implementação de boas

práticas na gestão de pessoal;

b) Efectuar a gestão previsional de efectivos de pessoal;

c) Participar na definição de políticas financeira e orçamental de recursos humanos;

d) Coordenar o processo de levantamento e definição de funções;

e) Coordenar a implementação e o desenvolvimento do sistema de avaliação de

desempenho (SIADAP) e participar em sistemas de avaliação de desempenho de outra

natureza que se apliquem no IOGP;

f) Supervisionar, acompanhar e intervir no processo de recrutamento, selecção e

contratação de recursos humanos (incluindo o acolhimento), de acordo com as

necessidades e tendo por base a estratégia e as políticas do IOGP;

g) Assegurar todos os procedimentos administrativos de administração de pessoal do

recrutamento à aposentação, designadamente em matéria de carreiras, assiduidade,

remunerações, suplementos, abonos e incentivos, bem como proceder aos descontos

nos termos da legislação em vigor;

h) Informar e dar parecer aos pedidos referentes aos Recursos Humanos do IOGP, quando

solicitado;

i) Emitir declarações e documentos de natureza semelhante (nomeadamente certidões,

notas biográficas, contagens de tempo, etc.) no que se refere aos Recursos Humanos;

j) Garantir e manter actualizado o cadastro dos Recursos Humanos do IOGP;
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k) Colaborar na definição e aperfeiçoamento do sistema de informação de gestão de

recursos humanos;

1) Elaborar o balanço social e demais documentos globais que venham a ser

determinados e que aos Recursos Humanos digam respeito;

m) O Gabinete de Formação é uma estrutura integrada no Serviço de Gestão de Recursos

Humanos que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento profissional e

pessoal dos colaboradores do Instituto com vista à melhoria da qualidade dos serviços

a prestar ao utente, competindo-lhe nomeadamente para o efeito:

1. Identificar as necessidades de formação dos profissionais em funções;

II. Elaborar o plano anual de formação e orçamento para o ano seguinte;

submetendo-os a aprovação do Conselho de Administração;

III. Verificar a efectivação da formação programada;

IV. Elaborar os processos de candidatura a financiamento externo e submetê-los a

aprovação do Conselho de Administração.

Artigo 4O.

- Gestão Financeira

1. O serviço de gestão financeira engloba as áreas de contabilidade, gestão financeira e gestão

orçamental.

2. São atribuições do serviço de gestão financeira:

a) Executar a política económica, financeira e orçamental definida pelo CA;

b) Elaborar o orçamento anual e acompanhar e analisar mensalmente a sua execução;

c) Elaborar demonstrações financeiras (o balanço, as demonstrações de resultados, e

outros mapas) bem como o relatório anual;

d) Elaborar outras informações de natureza contabilística, económica ou financeira,

solicitadas pelo CA ou por entidades externas;

e) Mensalmente proceder ao encerramento dos dados contabilísticos;

f) Verificar a cobertura orçamental das propostas de despesa (cabimento e

compromisso);

g) Proceder à codificação de clientes e fornecedores;

h) Emitir facturas e proceder à cobrança das receitas;
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i) Proceder ao registo informático de facturas e ao pagamento das despesas, zelando pela

sua legalidade;

j) Efectuar a gestão de fundos monetários;

k) Manter actualizados os registos patrimoniais e contabilísticos, nomeadamente o

inventário e o cadastro de bens;

1) Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais;

m) Elaborar e coordenar a contabilidade analítica;

n) Coordenar e controlar a execução financeira dos projectos de investimento;

o) Controlar a execução financeira dos ensaios clínicos;

p) Contribuir para a implementação de um sistema de custeio;

q) Assegurar a coerência e correcção da informação económico-financeira.

Artigo 41•q

- Aprovisionamento

O serviço de Aprovisionamento é constituído por duas unidades funcionais: a Gestão de Compras

e a Logística

1. À Gestão de Compras, compete:

a) Propor, executar e controlar o plano e orçamento de compras;

b) Preparar os planos anuais de consumos e de compras de bens e serviços;

c) Assegurar o desenvolvimento e acompanhamento dos procedimentos de aquisição no

integral respeito pela legislação em vigor;

d) Garantir a celeridade e eficiência dos procedimentos de aquisição;

e) Proceder à avaliação, negociação e selecção dos fornecedores com vista a obter as

melhores condições de fornecimento;

f) Propor a composição dos júris de avaliação das propostas;

g) Propor ao CA as adjudicações e as minutas dos contratos de aquisição a celebrar;

h) Emitir notas de encomenda;

i) Garantir o registo das aquisições de imobilizado;

j) Trabalhar em estreita colaboração com a logística a fim de programar o faseamento de

entregas;

k) Articular com a gestão financeira a atempada conferência de facturas;
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2. À Logística incumbe, designadamente:

a) Desenvolver uma adequada política de gestão económica de stocks definindo e

controlando os pontos de encomenda, bem como os níveis de segurança adequados;

b) Organizar o espaço físico dos armazéns; LrtT

c) Assegurar a recepção, conferência e distribuição dos artigos;

d) Definir os circuitos mais adequados de distribuição, reposição e devolução, com os

serviços utilizadores;

e) Rever periodicamente os níveis e perfis de consumo dos centros de custo, bem como

monitorizar a sua evolução;

f) Proceder trimestralmente à contagem física das existências em armazém;

g) Proceder ao levantamento de artigos sem movimento e registar os que se apresentam

fora do prazo de validade, analisar as causas e propor correções para evitar

desperdícios futuros;

h) Em colaboração com a Gestão de Compras, controlar a entrada de novos produtos no

consumo hospitalar;

i) Organizar e manter actualizados os mestres de artigos.

Artigo 42.

- Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

1. A Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação zela pelo adequado tratamento automático

da informação. Para tanto, participa no redesenho das actividades e funções do IOGP, promove

a racionalização de procedimentos dos serviços informatizados, define os procedimentos de

registo de dados, garante a segurança e confidencialidade dos dados, capacitando e

promovendo a autonomia responsável dos utilizadores. Gere ainda todo o equipamento afecto

aos sistemas e tecnologias de informação do IOGP, nele incluído o sistema de comunicação de

dados e voz.

2. Compete à Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação:

a) Participar na definição e desenvolver políticas dos sistemas de informação e

comunicação de forma a garantir a sua adequação aos objectivos do IOGP e às

necessidades dos utilizadores;
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b) Gerir o ciclo de vida dos bens e serviços dos sistemas e tecnologias de informação do

IOGP, da aquisição ao abate, expressar as necessidades, definir as especificações

técnicas, participar no processo de aquisição e dirigir a sua implementação e

desenvolvimento;

c) Definir a manutenção dos bens e serviços dos sistemas e tecnologias de informação do

IOGP, adoptando soluções técnicas que garantam o melhor custo-benefício;

d) Garantir o normal funcionamento dos sistemas e tecnologias de informação do IOGP,

na vertente de hardware e na de software;

e) Garantir a segurança e a confidencialidade dos dados, promovendo e implementando

os mecanismos e procedimentos necessários para o efeito;

f) Atribuir e implementar os perfis de acesso aos sistemas e tecnologias de informação do

IOGP;

g) Dirigir e apoiar os utilizadores dos sistemas e tecnologias de informação, promovendo a

sua autonomia e responsabilizando pela correcta utilização dos meios colocados ao seu

dispor;

h) Elaborar e difundir orientações e manuais de procedimentos e de apoio técnico à

utilização dos meios colocados ao dispor dos utilizadores;

i) Rever e manter actualizados os meios de comunicação interna e externa do IOGP,

promovendo a transparência pela informação permanente de utentes e profissionais;

1) Gerir a infraestrutura da rede de comunicações garantindo um desenvolvimento

integrado dos sistemas de comunicação do IOGP;

k) Emitir pareceres sobre pedidos de bens e serviços informáticos.

Artigo 43.2

- Gestão Hoteleira

1. A gestão hoteleira gere os sectores de actividade que promovem a satisfação das necessidades

dos utentes e dos profissionais em matéria de conforto e bem-estar, consciente de que as

condições hoteleiras oferecidas ao utente são também o “cartão de visita” da instituição,

inspirando-lhe a necessária confiança e segurança na assistência que espera vir a receber.

2. Incluem-se na gestão hoteleira os sectores abaixo discriminados a quem compete:

a) Alimentação e dietética;
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Ao Sector de Alimentação e Dietética compete zelar pela qualidade da alimentação

fornecida a utentes e profissionais bem como a disponibilizada aos visitantes do IOGP.

Sendo a actividade clínica do IOGP de cariz exclusivamente ambulatório e o número de

colaboradores a quem é fornecida alimentação diminuto, este sector concentra a sua

actividade na correcta expressão de necessidades, fiscalização da qualidade e controlo da

alimentação adquirida, sendo o seu fornecimento uma actividade em outsourcing.

b) Higiene, limpeza e desinfestação;

Ao sector de Higiene, Limpeza e Desinfestação, compreendendo o IOGP como um local de

risco microbiano acrescido, compete assegurar o ambiente hospitalar como limpo e

arejado, induzindo a confiança nos utentes, promovendo condições para evitar a

ocorrência ou minimizar a transmissão de infecções e assegurando as melhores condições

de higiene e segurança para os seus colaboradores.

c) Lavagem, tratamento e distribuição de roupa;

Ao sector de Lavagem, tratamento e distribuição de roupa compete assegurar o

processamento da roupa hospitalar não descartável e a sua distribuição em perfeitas

condições de higiene e conservação, bem como na quantidade, variedade e qualidade

adequada aos diversos sectores do IOGP em que é utilizada, contribuindo para o controle

da infecção mas também o conforto e segurança de utente e profissionais na utilização da

roupa hospitalar.

d) Recolha e tratamento de resíduos hospitalares;

Ao sector de recolha e tratamento de resíduos hospitalares compete desenvolver ou

controlar (quando a cargo de outros) as acções de adequado encaminhamento nas

diferentes etapas da gestão dos resíduos hospitalares, desde o local produtor ao processo

de valorização / confinamento seguro, em obediência ao princípio da melhor solução

ambiental e respeitando a legislação em vigor.

e) Segurança e vigilância;

Ao Sector de Segurança e Vigilância compete assegurar as intervenções necessárias para

garantir a proteção de pessoas, bens e ambiente nos locais de trabalho e zonas de

trânsito de pessoas e veículos, permitindo o funcionamento dos serviços nas melhores

condições.

f) Jardins.
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À Gestão Hoteleira compete assegurar a manutenção e conservação dos espaços verdes

exteriores no IOGP, como espaço de fruição por Utentes e Profissionais.

3. Nas tarefas que não sejam por si directamente asseguradas, compete à Gestão Hoteleira a

correcta identificação e expressão das necessidades, bem como o planeamento e controle das

actividades quando levadas a cabo por entidades externas, no âmbito de prestações de serviços

ou concessões de natureza hoteleira.

4. Compete à gestão hoteleira gerir o pessoal dos serviços de apoio geral que lhe esteja afecto.

Artigo 44.2

- Gestão de Instalações e Equipamentos

1. A Gestão de Instalações e Equipamentos zela pela adequação das instalações e equipamentos

ao serviço do IOGP, contribuindo, por uma adequada manutenção, para o prolongar da vida útil

em condições económicas favoráveis, dos recursos materiais aplicados no desempenho

institucional.

2. Compete ao serviço de gestão de instalações e equipamentos, nomeadamente:

a) Estudar e programar alterações estruturais dos diferentes sectores de actividade

hospitalar, em colaboração com os serviços interessados;

b) Programar, acompanhar a execução e fiscalizar as obras de construção ou beneficiação

das instalações e infraestruturas;

c) Acompanhar o ciclo de vida dos equipamentos, da aquisição ao abate, participando na

definição das especificações técnicas, nomeadamente para efeitos de aquisição;

d) Definir a manutenção das instalações e infraestruturas, bem como dos equipamentos

gerais e médico-cirúrgicos, adoptando soluções técnicas que garantam o melhor custo-

benefício;

e) Desenvolver uma política de racionalização de consumos energéticos, procurando a

optimização contínua a nível de eficiência energética;

f) Fiscalizar a actividade dos prestadores de serviços responsáveis pela manutenção

preventiva e correctiva das instalações e dos equipamentos quando contratados a

entidades externas;

g) Elaborar ou avaliar os projectos técnicos;

28

Membro Honorário da Ordem Militar de Sant’lago da Espada
Travessa Larga, 2 • 1169-019 LISBOA. Telefone 21 355 3060



INSTITUTO IX OFTALMOLOGIA
DR. CAMA PINTo

h) Organizar e manter actualizado o arquivo técnico das instalações, infraestruturas e

equipamento pesado;

i) Elaborar instruções de utilização de equipamentos e difundir os manuais de

procedimentos para utilização de instalações especiais, redes de abastecimento e de

saneamento e utilização de equipamentos, de acordo com as regras de segurança e

qualidade aplicáveis e as instruções dos fornecedores;

j) Garantir a manutenção e funcionalidade das instalações e equipamentos que não se

encontrem afectos a nenhum dos serviços, constituindo as zonas comuns hospitalares,

as quais se encontram sob a sua gestão;

k) Participar no planeamento de emergência para substituição ou reforço de sistemas de

abastecimento e saneamento em situação de crise interna ou externa ao IOGP.

Secção IV

- Apoio Conselho de Administração

Junto do Conselho de Administração e na sua dependência direta funcionam as seguintes

estruturas:

Artigo 45.2

- Planeamento, Análise e Informação para a Gestão

Incumbe ao Planeamento, Análise e Controlo gestão:

a) Preparar a informação necessária à elaboração do processo de contratualização interna

e externa;

b) Monitorizar a execução dos contratos-programa e analisar mensalmente a evolução

dos principais indicadores de gestão;

c) Elaborar o Relatório de Atividade.

d) Formular recomendações sobre os desvios detectados face ao previsto;

e) Elaborar a estatística global do IOGP.
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Artigo 46.

- Gabinete de Comunicação e Imagem

1. O Gabinete de Comunicação presta assessoria ao Conselho de Administração na promoção da

imagem do Instituto e seu relacionamento com a comunicação social.

2. Compete ao Gabinete de Comunicação e Imagem, nomeadamente:

a. Divulgar factos e eventos de interesse a nível interno e externo à instituição;

b. Monitorizar a produção interna de folhetos, impressos e outros documentos

institucion ais,

c. Produzir e gerir os conteúdos para o site e outras publicações;

d. Gerir os espaços públicos de divulgação da informação na organização;

e. Organizar eventos, nos termos das orientações do Conselho de Administração.

Artigo 47.2

- Gabinete Jurídico e de Contencioso

1. O gabinete jurídico e de contencioso constitui-se como um sector de consulta e apoio ao CA,

que funcionará em regime de outsourcing, através de advogado com um mínimos de 10 anos

de inscrição na Ordem dos Advogados e com experiência hospitalar.

2. Compete-lhe entre outras, as seguintes tarefas:

a) Emitir pareceres sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo CA;

b) Instruir ou acompanhar a tramitação dos processos de averiguações, inquérito ou

disciplinares instaurados no IOGP;

c) Procederá recolha e compilação de documentos necessários à instrução dos processos

administrativos e judiciais em que o IOGP seja parte;

d) Elaborar contratos ou minutas de contrato de acordo com as orientações do CA e

propor a sua aprovação ou homologação;

e) Patrocinar o IOGP nas instâncias contenciosas, designadamente, de natureza laboral,

administrativa e financeira;
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SecçãoV

- Investigação e Ensino

1. O desenvolvimento do ensino e da investigaçao sao essenciais ao desenvolvimento profissional,

e à melhoria da qualidade dos cuidados prestados, devendo as respectivas actividades ser

organizadas e dinamizadas por estruturas próprias de forma a estimular o ensino e a

investigação.

2. A área de Investigação e Ensino integra o Internato Médico, o Gabinete de Investigação e

Ensino e o Gabinete de Treino de Cirurgia.

3. Nesta área, também se integra o Centro de Documentação e Informação constituído pela

Biblioteca e pelo Núceo Museológico.

Artigo 48.2

- Internato Médico

1. O Internato médico corresponde a um processo único de formação médica especializada,

teórica e prática, desenvolvida no IOGP e dirigida ao licenciado em medicina, tendo como

objectivo habilitar este último ao exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área

profissional de especialização.

2. À direcção do internato médico, compete orientar, coordenar e avaliar a realização do

internato médico no IOGP

3. As funções de director do internato médico devem ser exercidas pelo director clínico

coadjuvado por médico de reconhecida competência e experiência na formação de

médicos internos.

4. As normas relativas ao modo de funcionamento do internato médico encontram-se

previstas no Decreto-Lei n.2 86/2015 de 21 de maio e na Portaria n.2 224-B/2015 de 29 de

julho.

Artigo 49.2

- Gabinete de Investigação e Ensino

1. O Gabinete de Investigação e Ensino constitui a estrutura de gestão que organiza e

coordena todas as actividades de investigação realizadas no IOGP, nomeadamente no que
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respeita à realização de projectos de investigação e ensaios clínicos, bem como no que

respeita à formação pré e pós — graduada.

2. A coordenação é da responsabilidade do Director Clinico que poderá ter um adiunto, que

coordenará a equipa de trabalho constituído por médicos, enfermeiros, farmacêutico e

outros técnicos superiores de saúde e técnicos de diagnóstico e terapêutica com a

competência académica e científica adequada.

3. Compete-lhe, nomeadamente:

a) Emitir pareceres sobre as propostas de projectos de investigação e ensaios clínicos a

pedido do CA;

b) Propor medidas de estímulo à investigação como principal suporte à decisão e à

melhoria das práticas clínicas;

c) Propor, dinamizar e implementar a realização de acções de formação nas áreas de

investigação;

d) Estabelecer parcerias com instituições universitárias e escolas de formação profissional;

e) Organizar a actividade relacionada com o ensino pré e pós-graduado, em articulação

com o enfermeiro director e com as entidades com quem o IOGP houver estabelecido

relações de parceria no âmbito da formação;

f) Elaborar relatório anual de actividades e promover a divulgação regular da actiüidade

de investigação em curso.

Artigo 5o.

- Gabinete de Treino de Cirurgia

1. O Gabinete de Treino de cirurgia funciona na dependência do Director Clinico.

2. A actividade do Gabinete é coordenada por um médico oftalmologista.

3. O GTC tem por missão:

a) Promover o desenvolvimento do ensino, do treino e da pesquisa em cirurgia

Oftalmológica;

b) Proporcionar aos internos a possibilidade de treinar técnicas elementares de cirurgia em

oftalmologia, dando os passos iniciais do domínio do microscópio cirúrgico, bem como

facilitar o contacto com o funcionamento de alguns aparelhos fora do contexto da sala de

operações;
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c) Proporcionar ações integradas e transversais de treino em técnicas mais elaboradas de

cirurgia oftalmológica entre as diferentes valências do IOGP, bem como outras

instituições. ct
Artigo 51.2

- Centro de Documentação e Informação

1. Ao Centro de Documentação e Informação competem actividades relativas à selecção,

organização e difusão de fontes documentais, bem como a gestão de meios audiovisuais para

apoio e desenvolvimento das unidades e áreas de actividade do Instituto;

2. Tem por missão garantir a todos os utilizadores o acesso à informação actualizada para suporte

à actividade assistencial, à formação, ao ensino e investigação.

1. O Centro de Documentação e Informação compreende duas unidades funcionais:

a) A Biblioteca, criada em 1889 para apoio do “Curso teórico e prático de patologia e

clínica oftalmológica”, que é pública e especializada em oftalmologia.

b) O Núcleo Museológico, que tem como objectivo a recolha, a conservação, o inventário

e documentação, a investigação e a divulgação da história e património do IOGP e do

seu Fundador, Dr. Cláudio Júlio Gama Pinto

Capítulo IV

- Disposições finais

Artigo 52.2

- Organograma

O organograma do Instituto consta do anexo 1 ao presente Regulamento, dele fazendo parte

integrante.

Artigo 53•2

- Regulamentação Complementar

Compete ao CA emitir a regulamentação e instruções complementares que se mostrem

necessárias para aplicação do presente Regulamento.
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Artigo 542

- Confidencialidade

O IOGP definirá uma política de confidencialidade para assegurar a proteção de dados pessoais

dos doentes e dos colaboradores, em conformidade com o disposto na legislação sobre proteção

de dados pessoais e de acesso aos documentos administrativos.

Artigo 55.2

- Associação dos Amigos do Instituto Gama Pinto (AAIGP)

O IOGP reconhece o interesse da AAIGP, instituição de carácter social e cultural, voluntário e sem

fins lucrativos constituída em 27 de Outubro de 2009

1. A AAIGP tem como finalidade promover a cooperação, a solidariedade e o desenvolvimento

sustentável através de iniciativas relativas à Saúde, fomentando o estudo, a investigação, o

desenvolvimento e a promoção da Educação para a Saúde, especialmente na área da

Oftalmologia.

2. A AAIGP na prossecução dos seus objectivos pretende:

a) Divulgar informação sobre Oftalmologia e promover a Educação para a Saúde,

nomeadamente quanto à prevenção das doenças oftalmológicas;

b) Cooperar com as instituições envolvidas na área da Oftalmologia e afins;

c) Contribuir para o apoio social e a humanização da assistência de doentes de

Oftalmologia;

d) Promover o voluntariado.

Artigo 55Q

- Remissões

As remissões para os diplomas legais e regulamentares feitas no presente regulamento,

considerar-se-ão efetuadas para aqueles que vierem a regular, no todo ou em parte, as matérias

em causa.
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Anexo 1

- Organograma do IOGP
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