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Editorial 

O Projeto ALERTA conta, atualmente, com 933 utentes 

recrutadas (78%). Chamamos a atenção de todos para as 

necessidades de recrutamento, em particular nas classes 

etárias dos 20-34 anos e dos 40-50 anos. Aproximando-nos 

da fase final do recrutamento, reforçamos a importância, 

para o sucesso do Projeto ALERTA, da realização atempada 

das avaliações de seguimento das utentes incluídas. 
 

Recrutamento Atual vs Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Utentes incluídas, por Região vs Objetivos para 1197 
 

 

 

Apesar de, no Centro e no Algarve, se terem ultrapassado os 

objetivos de recrutamento previstos, existem classes etárias 

em que os centros recrutaram para além dos objetivos. Por 

esse motivo, relembramos a importância do recrutamento 

se centrar, exclusivamente, nas classes etárias em que 

ainda existem necessidades de recrutamento, de acordo 

com a tabela seguinte.  
 

 

14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50

Norte 11 35 3 0 0 26 36 111

Centro 1 0 0 0 0 3 7 11

LVT 6 0 24 29 19 31 42 151

Alentejo 1 5 1 4 2 4 5 22

Algarve 0 0 0 0 0 0 3 3

Total 19 40 28 33 21 64 93

Região
Classe etária

Total 

 

 

 

Tabela 1. Número de utentes em falta (Idade/Região) 

Na tabela 1 encontram-se destacadas, a cores, as 

regiões/classes etárias em que se verificam atualmente as 

maiores lacunas de recrutamento. Estando, ainda, em falta 

298 utentes nos 2 meses restantes, significa que será 

necessário recrutar cerca de 150 utentes por mês, ou seja, 

entre 6 a 10 utentes por cada centro ativo, até ao final do 

mês de Novembro de 2013.  

Ponto de Situação Follow-up 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 2. Ponto de situação follow-up telefónico 6 meses 
 

Das 761 utentes recrutadas que já perfizeram os 6 meses 

após inclusão, realizaram-se 433 avaliações (57%). Não foi 

realizada a avaliação de 6 meses a 126 utentes (17%), por 

falta de Fax ou e-mail/contactos telefónicos incorretos/ 

utentes que nunca atenderam o telefone para avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Momentos de avaliação e respetivos timelines 
 

 

 

Reiterando a importância fundamental da realização 

atempada do follow-up das utentes recrutadas, de acordo 

com os timelines presentes na Fig 3, sublinhamos a 

importância vital do envio dos Fax/e-mail relativos às 

utentes recrutadas, em tempo útil. 

Notas Finais 

Como é do conhecimento de todos Vós, o objetivo é 

terminar o recrutamento das 1197 utentes em Novembro 

2013, o que requer que se inclua o número de utentes 

necessário, por região e classe etária, de modo a permitir 

alcançar os objetivos propostos. Assim, contamos com o 

esforço adicional de todos para atingirmos este objetivo que 

é de todos e para todos.  


