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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT, I.P.) tem presente um conjunto de 

desafios e oportunidades que influenciam o seu enquadramento estratégico, operacional e de desempenho. 

Constituem desafios major da organização dos serviços de saúde e da sua atividade, no contexto atual: 

 A alteração da prestação de cuidados de saúde centrada no “tratamento da doença” para um novo paradigma 

mais focalizado no “bem-estar da pessoa”, com envolvimento informado e responsabilização da pessoa na 

gestão da sua saúde. Este paradigma exige reorientação dos serviços, privilegiando a promoção da saúde e 

prevenção da doença, o reforço da integração e articulação de cuidados; 

 O envelhecimento da população e a carga de doença associada às doenças crónicas implica o desenvolvimento 

de programas de envelhecimento ativo e a prestação de cuidados no grupo etário com 65 anos ou mais, com 

respostas estruturais que contemplem a gestão programada de doenças crónicas;  

 A globalização e a multiculturalidade exigem uma particular atenção às necessidades de cada grupo 

populacional e à adequação de estratégias de intervenção a grupos vulneráveis, incluindo migrantes; 

 O enfoque na redução das desigualdades em saúde, associadas a desigualdades económicas e sociais, exigem 

uma maior integração de políticas públicas e a implementação de estratégias de intervenção globais e 

intersetoriais; 

 As alterações climáticas e uma melhor vigilância epidemiológica implicam que o sistema de prestação de 

cuidados esteja preparado para responder mais rapidamente a situações inesperadas de doença e a riscos 

ambientais com impacte na saúde; 

 A inovação científica e tecnológica no tratamento das doenças coloca uma pressão aos serviços de saúde, com 

acréscimo de custos associados às novas tecnologias (equipamentos, medicamentos). Também se colocarão 

desafios à gestão de organizações de saúde na adaptação e respostas a novas técnicas e formas de tratamento 

da doença (ambulatorização, hospitalização domiciliária); 

 Os sistemas e  tecnologias de informação constituem um imperativo de suporte funcional, estratégico e 

operacional das organizações prestadoras de cuidados de saúde; 

 A pressão económica, num contexto global de recursos escassos, onde existe uma significativa e crescente 

afetação de recursos financeiros ao setor da saúde, exige um elevado nível de eficiência e de efetividade na 

prestação de cuidados de saúde, numa ótica de sustentabilidade. 

Para além destes desafios, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), pelas suas características geodemográficas, 

apresenta outras especificidades que exigem a adequação da atuação das entidades responsáveis pela organização 

e gestão das unidades prestadoras de cuidados de saúde: 

 Território com uma elevada dispersão geográfica, com zonas urbanas de grande concentração populacional (e 

multicultural) e outras zonas rurais com população dispersa e longas distâncias; 

 Multiplicidade de instalações e de serviços de saúde, com necessidades de manutenção, beneficiação e 

substituição;  
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 Dificuldade no recrutamento e retenção de novos profissionais de saúde, com necessidade de reforço, 

designadamente de especialistas de Medicina Geral e Familiar para melhorar a cobertura dos utentes por 

médico de família; 

 Concentração de serviços especializados e de alta diferenciação técnica e tecnológica; 

 Contexto de contenção dos recursos financeiros para fazer face às necessidades dos serviços. 

Tendo presentes as quatro metas definidas para 2020 pelo Plano Nacional de Saúde: 

- Reduzir a mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos) para um valor inferior a 20%; 

- Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%; 

- Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com idade igual ou superior a 15 anos e eliminar a  

exposição ao fumo ambiental; 

- Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e escolar, limitando o 

crescimento até 2020; 

O Plano Estratégico da ARSLVT, I.P., Triénio 2017-2019, contempla três Vetores Estratégicos (Promover e melhorar 

a Saúde da população envolvendo e capacitando as pessoas; Garantir um SNS Sustentável, Eficiente, Equitativo e Bem 

Gerido; Reforçar o Sistema de Saúde melhorando a integração de cuidados, a rede dos Cuidados de Saúde Primários e 

valorizando o capital humano), e o desenvolvimento de cinco objetivos estratégicos: 1. Responder às necessidades 

de Saúde dos Cidadãos; 2. Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais; 3. Promover o 

acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde; 4. Promover a qualificação e o reforço da 

rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde; 5. Desenvolver a integração de cuidados de saúde.  

As principais prioridades de ação para 2018 refletidas, na sua maioria, em QUAR são:  

- Reforçar a comunicação com o cidadão e comunidades locais;   

- Aumentar a cobertura da população por médico de família e criar novas Unidades de Saúde Familiares;  

- Reforçar a prevenção, nos determinantes de saúde e fatores de risco, e o controlo da doença – a destacar: 

 Promoção de iniciativas e programas estruturados nas áreas de alimentação saudável e atividade física e 

prevenção da iniciação de consumo de tabaco;  

 Manter elevadas taxas de cobertura vacinal no âmbito do Programa Nacional de Vacinação;  

 Alargar os programas de rastreio oncológico de base populacional (mama, colo do útero e colo-retal), de 

modo a atingir a cobertura de todos os ACES da Região; 

 Dar início ao rastreio visual para a ambliopia, aos 2 anos de idade; 

 Incrementar a participação no rastreio da retinopatia diabética (que já cobre toda a Região); 

 Aumentar a capacidade para a realização de espirometrias nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 

assegurando cobertura em todos os ACES e melhorar o acesso às Consultas Intensivas de Cessação Tabágica;  

 Alargar os cuidados de Medicina Dentária nos CSP (Projeto de Saúde Oral) aos 15 ACES da Região;  

- Otimizar projetos de integração de cuidados e, ainda, promover o desenvolvimento de cuidados de Saúde Mental 

de proximidade à população, promover a gestão responsável dos medicamentos, bem como reforçar o 

desenvolvimento da telesaúde. 
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1.1 MISSÃO E ATRIBUIÇÕES DA ARSLVT, I.P. 

A ARSLVT, I.P., tem como Missão:  

Garantir à população da RLVT o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às 

necessidades, e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção (n.º 1 do artigo 

3.º do Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro). 

A ARSLVT, I.P., pretende ser reconhecida, por utentes, parceiros e colaboradores, como uma organização que 

assegura a prestação de um nível apropriado de serviços, monitorizado numa base individual, e que procura a sua 

melhoria contínua, de forma a atingir as metas nacionais para a saúde e para as necessidades individuais. 

São atribuições da ARSLVT, I.P., no âmbito da sua circunscrição territorial (n.º 2 do artigo 3.º do DL22/2012, de 

30 de janeiro): 

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e setoriais, visando o seu 

ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

b) Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo como objetivo a 

melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a nível regional; 

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção e promoção 

da saúde das populações; 

e) Assegurar a execução dos programas de intervenção local, com vista à redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências; 

f) Desenvolver, consolidar e participar na gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de 

acordo com as orientações definidas; 

g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a execução dos 

necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

supervisionando a sua afetação; 

h) Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de instalações e 

equipamentos; 

i) Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, 

IP), recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou 

financiados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a entidades de natureza privada com ou sem fins 

lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e) e f); 

j) Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito das parcerias público-privadas, de acordo 

com as orientações definidas pela ACSS, I. P., e afetar os respetivos recursos financeiros; 

l) Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a nível nacional, os contratos, 

protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no âmbito da 

prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas referidas nas alíneas e) e f); 
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m) Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores de cuidados de 

saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos pelos serviços e 

organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção; 

n) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de modo a garantir o 

cumprimento da rede de referenciação; 

o) Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos no âmbito dos 

cuidados continuados integrados;  

p) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

r) Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação, modificação e fusão 

de serviços; 

s) Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a instalação de serviços de 

saúde, bem como sobre projetos das instalações de prestadores de cuidados de saúde; 

t) Coordenar a nível regional a gestão da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, de acordo com as orientações 

definidas a nível nacional. 

A ARSLVT, I.P., na concretização da sua Missão e atribuições, rege a sua conduta pelos seguintes valores: 

 

CRIAÇÃO DE VALOR:  

A ARSLVT, I.P., pauta a sua atuação de forma a ser útil às pessoas, a garantir a Qualidade na prestação de serviços e 

nos procedimentos internos, a ser disponível para as organizações que tem sob sua tutela e a responder às 

necessidades com Eficiência.  

RESPONSABILIDADE:  

A ARSLVT, I.P., norteia a sua atuação de modo a que esta atenda às expetativas da sociedade em termos do respeito 

pela lei, pelos valores éticos, pelas pessoas, pela comunidade e pelo meio ambiente. 

ENTREAJUDA E RECIPROCIDADE:  

A ARSLVT, I.P., privilegia o espírito de equipa, como motor de arranque para a inovação e para a contínua busca de 

maiores níveis de Qualidade, não só nas relações entre os seus serviços centrais e desconcentrados como, também, 

nas relações de parceria com os utentes e com os seus vários parceiros, dos sectores público, privado e social. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 
 

SUMÁRIO 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) ocupa uma 

área de 12 216,37 km2 (13,2% do território nacional e 

13,7% do território do Continente). Compreende 52 

concelhos (Portugal: 308 concelhos; Continente: 278 

concelhos).  

A população residente na Região era, em 2016 

(estimativas populacionais), 3 637 273 habitantes 

(35,3% da população nacional e 37,1% da população 

do Continente)(Anexo 3). 

A população da RLVT registou um aumento, entre 2001 

e 2011, de 5,7%, acompanhando a evolução nacional 

(+2,0%) e do Continente (+3,9%). De 2011 a 2016, 

estima-se que ocorreu uma ligeira diminuição da 

população residente (-0,6%), redução inferior à 

registada no Continente (-2,2%) e a nível nacional 

(-2,4%)(Anexo 3). 

A densidade populacional1 na RLVT era, em 2016, de 

297,7 habitantes/km2, quase o triplo da densidade 

populacional registada em Portugal (111,8 hab./km2) e 

no Continente (110,1 hab./km2)(Anexo 4). 

      

Área Geográfica 

População 

Residente 

(estimativas 2016) 

Densidade 

Populacional 2016 
Concelhos ACES NUTS III 

12 216,37 km2 3 637 273  hab. 297,7 hab./ km2 52  15  4  

Área geográfica 

MAPA 1 – ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENÇÃO DA ADMISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E 
VALE DO TEJO, I.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P.. Limites Administrativos: CAOP 2015 

 
Do ponto de vista administrativo, a Região encontra-se organizada em 15 Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) (Anexo 1 e Mapa 1). Integra 4 NUTS III (NUTS – 2013) (Anexo 2). 

                                                             
1 Intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial e a superfície dessa área (habitantes 
por km2)(INE, I.P.).  
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População residente  
 

GRÁFICO 1– POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E VARIAÇÃO 
DA POPULAÇÃO (%) 2016-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (dados: INE, I.P.. Resultados Definitivos Censos 2011, Consulta a 13.12.2016. 

Estimativas Anuais da População Residente 2016, Consulta a 08.02.2018). 

 
De 2011 a 2016, estima-se que ocorreu uma ligeira diminuição da população residente (-0,6%), redução 

inferior à registada no Continente (-2,2%) e a nível nacional (-2,4%)(Gráfico 1 e Anexo 3).  

Entre 2011 e 2016, o maior decréscimo populacional nos ACES da área de influência da RLVT registou-se no 

concelho de Lisboa (proxi dos ACES Lisboa Norte + Lisboa Central)2, com uma taxa de variação de menos 7,8%,  e o 

menor na área de influência do ACES Arrábida (-0,6%); o maior aumento registou-se na área de influência do ACES 

Loures/Odivelas (+4,0%) e o menor na área de influência do ACES Almada/Seixal (+0,6%)(Gráfico 1 e Anexo 3).  

 

Densidade populacional 

Em 2016, a densidade populacional1 na RLVT era de 297,7 habitantes/km2, tendo o maior valor sido 

registado na área de influência do ACES Amadora (7 492,4 hab./km2) e o menor na área de influência do ACES 

Lezíria (53,8 hab./km2)(Mapa 2 e Anexo 4). 

 
 

MAPA 2 – DENSIDADE POPULACIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA 
REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO - 2016 

                                                             
2 Os valores das estimativas anuais da população residente 2016, produzidos pelo INE, I.P., apenas permitem a máxima desagregação ao nível 
do concelho. Por esse motivo, nos 3 ACES que não coincidem com limites concelhios – Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental/Oeiras – 
não foi possível apresentar estimativas populacionais. Deste modo, sempre que ao longo deste documento forem apresentados valores 
referentes ao ano de 2016, estes referem-se aos concelhos de Lisboa e de Oeiras, respetivamente como proxi dos ACES Lisboa Norte + Lisboa 
Central (considerados no seu conjunto) e do ACES Lisboa Ocidental/Oeiras. 
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Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. [dados: INE, I.P.. Estimativas Anuais da População Residente 2016  – 
Consulta a 08 Fevereiro 2018. Superfície (km²) das unidades territoriais por Localização geográfica 
(NUTS - 2013), Anual 2016 - Direção-Geral do Território – Consulta a 08 Fevereiro 2018]. 

 

1.3 QUEM SOMOS NA REGIÃO?  
 

SUMÁRIO 

A pirâmide etária da Região, em 2016, revela um 

grande aumento da população idosa (65 ou mais anos) 

face a 2001, a qual representa 21,6% da população da 

Região, e uma diminuição da população jovem (0-4 

anos e 15-34 anos), traduzindo o envelhecimento da 

população, o aumento da esperança de vida e uma 

diminuição da natalidade, também expressos no 

aumento dos índices de dependência de idosos, de 

envelhecimento e de longevidade – Gráfico 2, Tabela 1 

e Anexo 5. 

O índice de envelhecimento na Região aumentou 

entre 2001 e 2016, de 110 para 141 - Tabela 1 e Anexo 

6. 

A taxa bruta de natalidade na Região, em 2015, foi de 

9,5 nados vivos/1000 habitantes (Continente: 8,2 

nv/1000 hab.), tendo decrescido em relação a 2000 

(12,1 nv/1000 hab.)3(Anexo 7). 

O Índice Sintético de Fecundidade (ISF) na Região, 

em 2015, foi de 1,49 crianças vivas nascidas por 

mulher em idade fértil, valor superior ao do Continente 

(1,31), tendo diminuído em relação ao registado em 

2000 (1,63)(Anexo 8)3.  

A esperança de vida à nascença na RLVT, no triénio 

2013-2015, foi de 81,2 anos (Continente: 81,3 anos), 

tendo aumentado 5,9 anos face ao triénio 1996-1998 

(75,3 anos)(Anexo 9)3.  

A esperança de vida aos 65 anos na RLVT, em 2014, 

foi de 19,35 anos (Continente: 19,27 anos), 

constituindo o melhor valor das 5 Regiões de Portugal 

Continental, tendo aumentado 2,55 anos face a 2001 

(16,8 anos)4. 

Índice de Envelhecimento 
2016 

Taxa bruta de natalidade 
2015 (nv/1000 hab.) 

Índice Sintético de 
Fecundidade 2015 

Esperança de vida à 
nascença Triénio 2013-

2015 (Anos) 

141 9,5 1,49 81,2 

                                                             
3 Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 
4 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Direção-Geral da Saúde. Portugal - Plano Nacional de Saúde em Números – 2015. Lisboa: Direção-Geral da 
Saúde, 2015 
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Pirâmides Etárias 

Estima-se que a população idosa (65 ou mais anos) represente, em 2016, 21,6% da população da Região, e a 

população muito idosa (75 ou mais anos), 10,2% da população da Região (Anexo 5 e Gráfico 2), valores 

semelhantes aos estimados em 2015 (21,3% e 10,1%, respetivamente). 

 

Gráfico 2 – PIRÂMIDES ETÁRIAS DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO – 2001 E 2016 

                    

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (dados: INE, I.P.. Resultados Definitivos Censos 2001, Consulta a 13.12.2016.  Estimativas 
Anuais da População Residente 2016, Consulta a 08.02.2018)   

 
De 2001 para 2016, ocorreu: 

– Um decréscimo da população nos grupos etários dos 0-4 anos (-1,5%) e dos 15 aos 34 anos, com maior 

expressão nos grupos etários dos 20-24 anos (-33,2%) e dos 25-29 anos (-33,9%); 

– Um crescimento da população nos restantes grupos etários, com maior expressão nos grupos etários 80-

84 anos (+83,6%) e 85 e mais anos (+105,1%). 

 
Índices Demográficos 

Na Região, entre 2001 e 2016, estima-se que tenha ocorrido um aumento expressivo do índice de 

dependência total (45 para 59) devido, sobretudo, ao aumento da população idosa (65 ou mais anos - +38,3%) e 

menos devido ao aumento da população jovem (idade compreendida entre os 0 e os 14 anos, que apenas 

aumentou +7,8%, de 2001 para 2016) e à diminuição da população em idade ativa (-4,1%), o que se reflete num 

maior aumento do índice de dependência de idosos (24 para 34) relativamente ao aumento registado no índice 

de dependência de jovens (22 para 24) (Tabela 1 e Anexo 6).  

Estima-se que também a população dos idosos menos jovens (75 ou mais anos) tenha aumentado, de 2001 

para 2016, relativamente aos idosos mais jovens (65 ou mais anos), com aumentos de efetivos nesses grupos de, 

respetivamente, +62,0% e +38,3%, traduzindo-se num aumento do índice de longevidade (40 para 47). 
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Tabela 1 –  ÍNDICES DEMOGRÁFICOS – 2001, 2011 E 2016 

RLVT 
Índice de  

Dependência 
Jovens 

Índice de 
Dependência 

Idosos 

Índice de 
Dependência 

Total 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Longevidade 

Índice de 
Tendência 

Índice de 
Potencialidade 

Feminina 

2001 22 24 45 110 40 105 106 

2011 23 29 52 124 47   97   87 

2016 24 34 59 141 47 90 69 
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(Dados: INE, I.P.. Resultados Definitivos Censos 2001 e 2011, Consulta a 13.12.2016.  Estimativas Anuais da População 
Residente 2016, Consulta a 08.02.2018) 

 

Taxa bruta de natalidade 

Em 2015, a taxa bruta de natalidade na Região foi de 9,5 nados vivos/1000 habitantes, tendo o melhor valor 

sido registado na área de influência dos ACES Lisboa Norte + Lisboa Central5 (11,4 nv/1000 hab.) e o pior valor na 

área de influência do ACES Médio Tejo (6,6 nv/1000 hab.)(Mapa 3 e Anexo 7)3. 

 

MAPA 3 – TAXA BRUTA DE NATALIDADE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA 

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (a partir de informação dos Perfis Locais de Saúde 2016. 
Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ARSLVT, I.P.) 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Dados correspondentes ao concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa Central, Lisboa Norte e das freguesias pert encentes a 
Lisboa do ACES Lisboa Oriental/Odivelas (PLS 2016)3. 
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Índice Sintético de Fecundidade 

MAPA 4 - ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDADE NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DOS ACES DA  REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(a partir de informação dos Perfis Locais de Saúde 2016. 
Observatórios Regionais  de Saúde. DSP/ARSLVT, I.P.) 

 

Em 2015, o Índice Sintético de Fecundidade (ISF) na Região foi de 1,49 crianças por mulher em idade fértil, 

tendo o melhor valor sido registado na área de influência dos ACES Lisboa Norte + Lisboa Central5 (2,03 crianças 

por mulher) e o pior valor na área de influência do ACES Médio Tejo (1,16 crianças por mulher)(Mapa 4 e Anexo 

8)3. Nenhum dos valores de ISF registados ao nível da área de influência dos ACES da Região assegura a 

substituição de gerações. Para tal, seria necessário, nos países desenvolvidos, o número de 2,1 crianças por 

mulher. 
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Esperança de Vida à Nascença  

 
MAPA 5 – ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS 
ACES DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO – TRIÉNIO 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (a partir de informação dos Perfis Locais de Saúde 2016. 
Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ARSLVT, I.P.) 

 

No triénio 2013-2015, a esperança de vida à nascença na Região foi de 81,2 anos, tendo o melhor valor sido 
registado na área de influência do ACES Lisboa Ocidental/Oeiras6 (83,4 anos) e o menor no ACES Oeste Arco 
Ribeirinho (79,3 anos)(Mapa 5 e Anexo 9)3. 
 

1.4  COMO VIVEMOS? 
 

SUMÁRIO 

A taxa de desemprego na Região, em 2014, na 
população total, foi de 14,3%, valor superior ao do 
Continente (13,8%), tendo aumentado em relação a 
2000 (4,9%). O melhor valor das 5 Regiões do 
Continente registou-se, em 2014, na Região Centro 
(10,5%) e o pior na Região Norte (14,8%)4. 

Na Região, em 2011, 17,6% da população não tinha 
nenhum nível de escolaridade mais elevado 
completo (diminuição, face a 2001 – 22,8%3), valor 
inferior ao do Continente (18,8%) – Gráfico 3 e Anexo 
11. 

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta 
de outrem na Região, em 2014, foi de 1378,3€*, valor 
superior ao do Continente (1093,2€), tendo aumentado 
face a 2005 (1100,5€)3.  

O poder de compra per capita na RLVT, em 2013, foi de 
125,1€*, valor superior ao de Portugal Continental 
(100,8€), tendo diminuído face a 1993 (142,6€)3. 
 
 

* Valor para a NUTS II (2001) 

    

Taxa de desemprego 2014 
Nível de escolaridade mais 

elevado completo 2011 

Ganho médio mensal dos 
trabalhadores por conta de 

outrem 2014 

Poder de compra per capita 
2013 

14,3% 
17,6% sem nenhum 

nível de escolaridade 
completo 

1378,3€* 125,1€* 

* Valor para a NUTS II (2001) 

 

                                                             
6 Dados correspondentes ao concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias pertencentes a Lisboa (PLS 2016)3. 
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Situação perante o emprego 

 

MAPA 6 – DESEMPREGADOS INSCRITOS EM DEZEMBRO DE 2015  

NO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL /  

1000 HABITANTES (15+ ANOS), CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA  

E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO 

 
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(a partir de informação dos Perfis Locais de Saúde 2016. 
Observatórios Regionais  de Saúde. DSP/ARSLVT, I.P.) 

 

Na Região, o número de desempregados inscritos, por 1000 habitantes em idade ativa (≥15 anos), em 

Dezembro de 2015, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi de 52,9/1000 habitantes, tendo o valor 

mais baixo sido registado na área de influência do ACES Médio Tejo (42,0/1000 hab. 15 e + anos) e o maior valor 

na área de influência do ACES Arco Ribeirinho (70,2/1000 hab. 15 e + anos)(Mapa 6 e Anexo 10)3. 

 

 

Educação 

Em 2011, mais de metade da população da Região (51,0%) tinha como nível de escolaridade mais elevado 

completo o Ensino Básico, valor que diminuiu face a 2001 (52,7%); 14,8% da população tinha o Ensino Superior 

(aumento face a 2001, cujo valor foi de 9,1%), e 17,6% não tinha nenhum nível de escolaridade (diminuição, face a 

2001, cujo valor foi de 22,8%3)(Gráfico 3 e Anexo 11). 
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Gráfico 3 – DISTRIBUIÇÃO (%) DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO 
COMPLETO (CENSOS 2011) 

 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P.. Adaptado de Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ARSLVT, I.P. 

 

Na generalidade da população da área de influência dos ACES da Região, o nível de escolaridade completo 

com maior efetivos populacionais era o Ensino Básico. O ACES com a maior proporção da população da sua área de 

influência sem nenhum nível de escolaridade completo foi o ACES Lezíria (21,6%)(Gráfico 3 e Anexo 11)3. 

A população da área de influência dos ACES Lisboa Norte + Lisboa Central5 foi a que tinha maior proporção de 

efetivos com o Ensino Superior completo (27,1%)(Gráfico 3 e Anexo 11). 

 

Economia 
 

MAPA 7– GANHO MÉDIO MENSAL POR MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO – 2015 

                                         
 Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (dados: INE,I.P. – consulta a 19.02.2018)  
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Na Região, em 2015, o concelho com maior ganho médio mensal (rendimento ilíquido) da sua população foi 

Alcochete (1775,9€), na área de influenciado ACES Arco Ribeirinho, com um valor superior ao do Continente 

(1096,7€)(Mapa 7 e Anexo 12). 

Também a população dos concelhos de Oeiras, Lisboa, Palmela, Amadora, Setúbal, Sintra, Cascais, Constância, 

Loures, Seixal, Vila Franca de Xira e Azambuja auferiram, em 2015, um ganho médio mensal superior ao do 

Continente. 

Em 2015, o concelho com menor ganho mensal da sua população foi Sardoal (775,8€), na área de influência 

do ACES Médio Tejo. 

 
1.5 QUE ESCOLHAS FAZEMOS?  

Carga de Doença 

O estudo Global Burden of Disease (The Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME) demonstra  que, 

apesar de existir um enorme número de causas de morte e de doenças, muitos fatores de risco são transversais aos 

problemas de saúde.  

De acordo com as estimativas deste estudo para 2015, 76,9% dos Anos de Vida Saudável Perdidos em 

Portugal (DALY - disability adjusted life years lost) são atribuíveis a hábitos alimentares inadequados (15,8%), 

hipertensão arterial (13,0%), fumo de tabaco (12,2%), Índice de Massa Corporal elevado (11,5%), glicose 

plasmática em jejum aumentada (10,2%), consumo de álcool e drogas (8,7%) e colesterol total elevado (5,5%). 

Relativamente às estimativas feitas para 2010 (constantes do Plano de Atividades da ARSLVT, I.P., para 

2017),  o fumo de tabaco passou a ocupar a terceira posição (DALY de 11,2%, em 2010, ano em que ocupava a 4.ª 

posição na ordenação dos fatores de risco por peso na carga de doença), trocando de posição com o fator de risco 

Índice de Massa Corporal elevado, que desceu de um DALY de 13,3%, em 2010, para 11,5%, nas estimativas de 

2015; o fator de risco glicose plasmática em jejum aumentada passou a ocupar a 5.ª posição em 2015 (DALY de 

7,5%, em 2010, ano em que ocupava a 6.ª  posição); o fator de risco consumo de álcool foi contabilizado, em 2015, 

juntamente com o consumo de drogas, ocupando a 6.ª posição (nas estimativas de 2010, o consumo de álcool 

ocupava a 5.ª posição, com um DALY de 9,7%, e o consumo de drogas ocupava a 12.ª posição, com um DALY de 

1,4%). O nível de atividade física baixo deixou de figurar nos sete primeiros fatores de risco em termos de DALY, 

ocupando, em 2015, a  10.ª posição, com um DALY de 3,8% (a inatividade física e baixo nível de atividade física 

ocupavam, em 2010, a 7.ª posição, com um DALY de 7,3%). 

A redução destes fatores de risco, através do investimento na prevenção, terá impacte na redução de 

problemas de saúde como as doenças oncológicas, as doenças do aparelho circulatório, a diabetes e outras doenças 

endócrinas, doenças do sangue e doenças do aparelho urogenital. 
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FIGURA 1 – FATORES DE RISCO ORDENADOS POR PESO NA CARGA DE DOENÇA (DALY EM VALOR 
ABSOLUTO E PERCENTAGEM) SEGUNDO AS DOENÇAS ASSOCIADAS, AMBOS OS SEXOS, PORTUGAL 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:Direção-Geral de Saúde (DGS): A Saúde dos Portugueses 2016. Lisboa: DGS, 2016. 
 
 

 

1.6 DETERMINANTES DE SAÚDE – INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE COM EXAME FÍSICO (INSEF 2015) 

E CHILDHOOD OBESITY SURVEILLANCE INITIATIVE (COSI) PORTUGAL 2016 
 

SUMÁRIO 

A prevalência do consumo de tabaco na Região, em 
2015, na população de 25 a 74 anos, foi de 25,9% nos 
homens (28,3% em Portugal) e de 20,0% nas 
mulheres (16,4% em Portugal). A Região do 
Continente com o pior valor (consumo mais elevado) 
nos homens foi o Alentejo (32,9%) e aquela com o 
melhor valor foi o Centro (23,9%), sem e com a 
padronização para o grupo etário. Nas mulheres, a 
Região com o pior valor foi o Algarve (22,8%) e 
aquela com o melhor valor foi o Centro (11,8%), 
ambos sem e com a padronização para o grupo etário 
(INSEF 2015)(Gráficos 4 e 5)7.  

No que se refere aos hábitos alimentares das 
crianças, 97,3% das crianças de 6 a 8 anos, na 
Região, tomava diariamente o pequeno-almoço 
(96,5% em Portugal), de acordo com os dados 
reportados pelas famílias.  O melhor valor registou-se 

Relativamente à atividade física espontânea (jogos, 
brincadeiras e outras atividades lúdicas), 64,3% das 
crianças da Região de 6 a 8 anos brincava fora de casa 
cerca de 3 ou mais horas por dia, durante o fim-de-
semana (66,3% em Portugal) e 12,4% das crianças 
brincava fora de casa cerca de 3 ou mais horas por dia, 
durante a semana (11,5% em Portugal) de acordo 
com o reportado pelos Pais; 35,4% das crianças 
brincava cerca de 2 horas por dia (34,3% em Portugal) 
e 32,8% brincava fora de casa cerca de 1 hora por dia 
(35,3% em Portugal)(Tabelas 4 e 5)8. 

Relativamente às atividades sedentárias, 46,8% das 
crianças da Região (6-8 anos) despendia cerca de 1 
hora por dia a fazer os trabalhos de casa ou a ler 
durante a semana (48,9% em Portugal), de acordo 
com o reportado pelos Pais; 1,4% despendia cerca de 3 
ou mais horas por dia (1,7% em Portugal). Durante o 

                                                             
7 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 
(INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, IP, 2016. 
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no Centro, com 97,5% das crianças a tomarem 
diariamente o pequeno-almoço, e o pior valor 
registou-se no Alentejo, com 94,6% (COSI Portugal 
2016)(Tabela 2)8. 

A prevalência, na Região, em 2015, na população de 
25 a 74 anos, de pessoas que reportaram não 
consumir diariamente vegetais foi de 31,5% 
(26,7% em Portugal), o pior valor (não consumo mais 
elevado) considerando as 5 Regiões do Continente, o 
que se manteve com a padronização por grupo etário. 
A Região do Continente com melhor valor foi o Centro 
(20,0%), o que também se manteve com a 
padronização por grupo etário (Gráfico 6)7. 

No mesmo ano e população, a prevalência de 
pessoas que reportaram não consumir 
diariamente fruta foi de 17,9% (20,7% em 
Portugal). A Região do Continente com o pior valor 
(não consumo mais elevado) foi o Norte (26,2%) e 
aquela com o melhor valor foi o Alentejo (14,8%), o 
que também se manteve com a padronização por 
grupo etário (Gráfico 7)7.  

No que se refere à atividade física e 
comportamentos sedentários nas crianças de 6 a 8 
anos, na Região, 53,1% praticava exercício físico 
organizado (52,5% em Portugal), avaliado através do 
reporte, pelos Pais, da inscrição e frequência semanal 
de clube desportivo, de dança ou ginásio (Figura 2). A 
maioria das crianças (60,7%) frequentava estes 
clubes 1 a 3 horas por semana (60,3% em 
Portugal)(Tabela 3)8. 

fim-de-semana, 41,0% das crianças despendia cerca 
de 1 hora por dia a fazer os trabalhos de casa ou a ler 
(41,7% em Portugal) e 6,5% despendia cerca de 3 ou 
mais horas (6,0% em Portugal)(Tabelas 6 e 7)8. No que 
se refere ao tempo despendido na utilização de um 
computador em jogos eletrónicos, 57,3% das crianças 
despendia cerca de 1 hora por dia durante a semana 
(59,1% em Portugal); 4,8% despendia cerca de 3 ou 
mais horas por dia (4,5% em Portugal). Ao fim-de-
semana, 46,5% das crianças despendia cerca de 3 ou 
mais horas na utilização de um computador em jogos 
eletrónicos (44,2% em Portugal)(Tabelas 8 e 9)8. 

A prevalência, na Região, em 2015, na população de 
25 a 74 anos, de pessoas que reportaram ter 
atividades sedentárias nos tempos livres (ler, ver 
televisão e outras) foi de 49,4% (44,8% em Portugal) - 
pior valor (maior sedentarismo nos tempos livres) 
considerando as 5 Regiões do Continente, o que se 
manteve com a padronização por grupo etário. A 
Região do Continente com melhor valor (menor 
prevalência de sedentarismo) foi o Centro (33,8%), o 
que também se manteve com a padronização por grupo 
etário (Gráfico 8)7. 

No que se refere às horas de sono, 70,3% das 
crianças de 6 a 8 anos da Região participantes no 
estudo COSI Portugal 2016 dormia, diariamente, mais 
de 9 horas (71,5% em Portugal)(Tabela 10)8.  

 

 Hábitos alimentares Atividade física e comportamentos sedentários 

Prevalência de 
consumo de 

tabaco (25-74 
anos) 

(INSEF 2015) 

Consumo 
diário de 
pequeno-

almoço 
(6-8 anos) 

(COSI 

2016) 

Prevalência 
de NÃO 

consumo de 
vegetais 
(25-74 
anos) 
(INSEF 

2015) 

Prevalência 
de NÃO 

consumo de 
frutas (25-

74 anos) 
(INSEF 

2015) 

 
 
Prevalência  

de 
sedentarismo 
(25-74 anos 
(INSEF 2015) 

Prática de 
Exercício 

físico 
organizado 
(6-8 anos)# 
(COSI 2016) 

Prática de 
atividade física 

espontânea 
cerca de 3 ou + 

horas/dia  
(6-8 anos) 

(COSI 2016) 

Atividades 
sedentárias cerca 

de 3 ou + 
horas/dia  

(6-8 anos)& 
(COSI 2016) 

H M FDS* S** FDS* S** 

25,9% 20,0% 97,3% 31,5% 17,9% 49,4% 53,1% 64,3% 12,4% 46,5 % 4,8 % 

* FDS: fim-de-semana 

** S: semana 

#: avaliado através do reporte, pelos Pais, da inscrição e 
frequência semanal de clube desportivo, de dança ou 
ginásio 

&: Tempo despendido na utilização de um computador em 
jogos eletrónicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

8 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP e outros. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI 
Portugal 2016 / Ana Rito, Rita Cruz de Sousa, Sofia Mendes, Pedro Graça. Lisboa : Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, 2017. - 
74 p. : il. 
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Prevalência de fumadores diários ou ocasionais (população com 25 a 74 anos) – INSEF 2015 
 

Gráfico 4 – CONSUMO DE TABACO NOS HOMENS (POP. 25-74 anos). DISTRIBUIÇÃO DA 
PREVALÊNCIA POR REGIÃO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame 
Físico (INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 

 

 

 

Gráfico 5 – CONSUMO DE TABACO NAS MULHERES (POP. 25-74 ANOS). DISTRIBUIÇÃO DA 
PREVALÊNCIA POR REGIÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame 
Físico (INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 

 
 
 
 

Hábitos alimentares das crianças de 6 a 8 anos – COSI Portugal 2016 
 

TABELA 2 – FREQUÊNCIA DA TOMA DO PEQUENO-ALMOÇO DURANTE A SEMANA DAS CRIANÇAS 
NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016 EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 

 

Todos os dias 
4 a 6 dias 

por semana 
1 a 3 dias 

por semana 
Nunca 

n % n % n % n % 
Portugal 
(n= 6113) 

5883 96,5 109 1,6 91 1,4 30 0,5 

RLVT 
(n=1580) 

1539 97,3 14 0,9 21 1,4 6 0,4 

n- número de casos válidos 
 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 
2016. Lisboa: INSA, I.P., Dezembro 2017 
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Prevalência de não consumo de vegetais e frutas (população com 25 a 74 anos) – INSEF 2015 
 
 

GRÁFICO 6 – CONSUMO DE VEGETAIS (POP. 25-74 ANOS). DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA 
DE NÃO CONSUMO DE VEGETAIS POR REGIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com 
Exame Físico (INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA I.P., 2016. 

 
 

GRÁFICO 7 – CONSUMO DE FRUTAS (POP. 25-74 ANOS). DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA 
DE NÃO CONSUMO DE FRUTAS POR REGIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com 
Exame Físico (INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA I.P., 2016. 

 

Atividade física e comportamentos sedentários das crianças de 6 a 8 anos – COSI Portugal 2016 
 

Prática de exercício físico organizado 
 

FIGURA 2 – FREQUÊNCIA DE CRIANÇAS (6-8 ANOS) INSCRITAS NUM CLUBE DESPORTIVO/DANÇA/ 
GINÁSIO NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E POR REGIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 
2016. Lisboa: INSA, I.P., Dezembro 2017 
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TABELA 3 – FREQUÊNCIA SEMANAL (EM HORAS) DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO ORGANIZADO EM CLUBES 
DESPORTIVOS DAS CRIANÇAS NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE 
DO TEJO 

 

Nenhuma 1 a 3 horas 4 a 6 horas 7 a 9 horas Mais de 9 horas 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 3252) 

3 0,1 1954 60,3 1122 34,5 156 4,6 17 0,5 

RLVT 
(n=852) 

1 0,1 520 60,7 286 33,9 41 4,8 4 0,5 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: 
INSA, I.P., Dezembro 2017 

 

 
 

Atividade física espontânea (jogos e brincadeiras) 
 

TABELA 4 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA BRINCA FORA DE CASA DURANTE O FIM-DE-SEMANA NO 
ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 6077) 

10 0,2 185 3,0 478 7,9 1339 22,6 4065 66,3 

RLVT 
(n=1589) 

5 0,3 55 3,5 133 8,4 369 23,5 1027 64,3 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, 
I.P., Dezembro 2017 

 

 
TABELA 5 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA BRINCA FORA DE CASA DURANTE A SEMANA NO 
ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 6207) 

103 1,7 1034 17,2 2146 35,3 2171 34,3 753 11,5 

RLVT 
(n=1618) 

32 2,0 273 17,4 529 32,8 579 35,4 205 12,4 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, 
I.P., Dezembro 2017 

 

 
Atividades sedentárias 
 

TABELA 6 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA DESPENDE A FAZER OS TRABALHOS DE CASA OU A LER 
DURANTE O FIM-DE-SEMANA NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE 
DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 6090) 

150 2,5 1484 24,8 2568 41,7 1531 25,0 357 6,0 

RLVT 
(n=1587) 

30 1,9 367 23,0 649 41,0 437 27,6 104 6,5 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, 
I.P., Dezembro 2017 
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TABELA 7 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA DESPENDE A FAZER OS TRABALHOS DE CASA OU A LER 
DURANTE A SEMANA NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 6202) 

47 0,8 1991 32,8 3092 48,9 970 15,7 102 1,7 

RLVT 
(n=1617) 

17 1,1 600 36,8 754 46,8 225 14,0 21 1,4 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, 
I.P., Dezembro 2017 

 

 
TABELA 8 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA DESPENDE A UTILIZAR UM COMPUTADOR EM JOGOS 
ELETRÓNICOS DURANTE O FIM-DE-SEMANA NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE 
LISBOA E VALE DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n=6070) 

75 1,2 32 0,6 1171 19,7 2077 34,3 2715 44,2 

RLVT 
(n=1577) 

14 0,9 8 0,5 299 18,9 530 33,2 726 46,5 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, 
I.P., Dezembro 2017 
 

 
TABELA 9 – NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE A CRIANÇA DESPENDE A UTILIZAR UM COMPUTADOR EM JOGOS 
ELETRÓNICOS DURANTE A SEMANA NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016, EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E 
VALE DO TEJO 

 
Nunca 

Menos de  
1 hora/dia 

Cerca de  
1 hora/dia 

Cerca de  
2 horas/dia 

Cerca de 3 ou 
mais horas/dia 

n % n % n % n % n % 

Portugal 
(n= 6048) 

774 13,7 367 6,3 3589 59,1 1025 16,4 293 4,5 

RLVT 
(n=1575) 

216 14,0 82 5,5 911 57,3 291 18,5 75 4,8 

 n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA,    
I.P., Dezembro 2017 

 
Prevalência de sedentarismo (população com 25 a 74 anos) – INSEF 2015 
 

GRÁFICO 8 – SEDENTARISMO (POP. 25-74 ANOS). DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA POR 
REGIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com 
Exame Físico (INSEF 2015): Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 
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Sono das crianças de 6 a 8 anos – COSI Portugal 2016 
 
 

TABELA 10 – NÚMERO DE HORAS DE SONO DIÁRIAS DAS CRIANÇAS DOS 6-8 ANOS NO ESTUDO COSI PORTUGAL 2016,   
EM PORTUGAL E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 

Menos de 7 
horas de sono 

7-8 horas de sono 8-9 horas de sono 
Mais de 

9 horas de sono 
n % n % n % n % 

Portugal 1 0,0 8 0,1 1776 28,3 4436 71,5 

RLVT 0 0,0 3 0,2 473 29,5 1144 70,3 

n- número de casos válidos 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA IP,      
Dezembro 2017 

 

                                      

1.7  QUE SAÚDE TEMOS? 

MORTALIDADE 

 

SUMÁRIO 

No triénio  2013-2015, a taxa de mortalidade infantil 
na Região foi de 3,1 óbitos infantis/1000 nados vivos, 
valor superior ao do Continente (2,8 óbitos 
infantis/1000 nados vivos), tendo diminuído face ao 
triénio 1996-1998 (5,9 óbitos infantis/1000 nados 
vivos)(Mapa 8 e Anexo 13)3.  

Em 2014, 22,8% dos óbitos registados na Região 
ocorriam em indivíduos com menos de 70 anos, 
refletindo o peso da mortalidade prematura, valor 
superior ao do Continente (21,8%) e que diminuiu face 
a 2000 (30,9%). O melhor valor das cinco Regiões do 
Continente registou-se no Alentejo (16,4%) e o pior na 
Região Norte (23,7%)4. 

    

Taxa bruta de 
mortalidade 2015     

(/1000 hab.) 

Taxa de mortalidade infantil 
triénio 2013-2015 (/1000nv) 

Proporção de 
óbitos  

< 70 anos 2014 
 

Mortalidade Proporcional por grandes grupos  
< 75 anos – triénio 2012-2014 

1.º Tumores malignos  
2.º Doenças do 

aparelho circulatório 

10,33  3,1  22,8%4 40,6% 20,5% 
 
Taxa de mortalidade infantil 

MAPA 8 – TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NA REGIÃO DE 
LISBOA E VALE DO TEJO – TRIÉNIO 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (a partir de informação dos Perfis Locais de Saúde 2016.  Observatórios Regionais  de 

Saúde. DSP/ARSLVT, I.P.) 
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No triénio 2013-2015, a taxa de mortalidade infantil na Região foi de 3,1 óbitos infantis/1000 nados vivos, 

tendo o melhor valor sido registado na área de influência do ACES Oeste Sul (1,7 óbitos infantis/1000 nados vivos) 

e o pior na área de influência do ACES Amadora (5,3 óbitos infantis/1000 nados vivos)(Anexo 13 e Mapa 7)3. 

 

Mortalidade Proporcional 

As duas principais causas de morte, no triénio 2012-2014, na Região, considerando os grandes grupos de 

causas de morte, foram as doenças do aparelho circulatório (31,6% de todas as causas de morte, por grandes 

grupos) e os tumores malignos (25,8%), à semelhança do ocorrido no Continente (30,2% e 24,4%, 

respetivamente)(Gráfico 9)3. 

 

GRÁFICO 9- MORTALIDADE PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE PARA TODAS AS 

IDADES E AMBOS OS SEXOS, NO CONTINENTE E NA  REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO – TRIÉNIO 2012-2014     

 

 SSA - Sinais, Sintomas e Achados                  

 Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 

No que se refere à mortalidade proporcional na população com idade inferior a 75 anos, as principais 

causas de morte, no triénio 2012-2014, na Região, foram os tumores malignos (40,6% de todas as causas de morte 

prematura, por grandes grupos) e as doenças do aparelho circulatório (20,5%), à semelhança do ocorrido no 

Continente (39,9% e 19,2%, respetivamente)(Gráfico 10)3.  
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GRÁFICO 10 - MORTALIDADE PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE,  PARA AS 
IDADES INFERIORES A 75 ANOS E AMBOS OS SEXOS, NO CONTINENTE E NA  REGIÃO DE LISBOA E VALE DO 
TEJO – TRIÉNIO 2012-2014 

SSA - Sinais, Sintomas e Achados                  

Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 

 

Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP), <75 anos 
 

TABELA 11 – TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA (/100000 HABITANTES) NA POPULAÇÃO COM IDADE 
INFERIOR A 75 ANOS, AMBOS OS SEXOS, NO CONTINENTE, NA  REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E RESPETIVOS 
ACES – TRIÉNIO 2012-2014 (MÉDIA ANUAL) 

 

Local de Residência 

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

Tumores 

malignos 

Tumor maligno 

da mama 

feminina 

Tumor maligno 

do colo do útero 

Continente 66,6 137,0 17,7 2,8 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 72,2 142,6 20,5 3,3 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 

Central 
70,0 168,4 23,5 5,7 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 53,7 125,3 18,1 2,3 

ACES Cascais 76,1 147,2 22,4 3,0 

ACES Amadora 75,6 141,3 16,8 3,5 

ACES Sintra 68,7 136,6 20,4 2,3 

ACES Loures/Odivelas 69,2 129,4 17,7 2,5 

ACES Estuário do Tejo 73,2 129,6 21,9 3,4 

ACES Almada/Seixal 71,1 145,8 17,7 4,4 

ACES Arco Ribeirinho 90,6 145,9 18,9 2,5 

ACES Arrábida 81,5 157,6 24,4 3,3 

ACES Oeste Norte 84,4 134,1 20,9 2,3 

ACES Oeste Sul 69,7 135,9 22,3 3,6 

ACES Médio Tejo 61,3 140,0 15,1 2,1 

ACES Lezíria 77,2 128,8 25,7 2,1 

    Continua 
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Continuação      

Local de Residência 

Tumor 

maligno do 

cólon 

Tumor maligno 

da junção 

retossigmoideia, 

reto, ânus e 

canal anal 

Tumor 

maligno da 

próstata 

Tumor 

maligno 

laringe, 

traqueia, 

brônquios e 

pulmões 

Tumor 

maligno do 

lábio, 

cavidade 

bucal e 

faringe 

Continente 12,2 5,5 9,6 28,4 5,4 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 13,4 5,6 10,6 29,7 5,1 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 

Central 15,2 6,0 9,1 
41,5 

6,5 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 11,5 4,5 8,0 29,8 2,1 

ACES Cascais 14,2 5,4 12,0 34,9 4,8 

ACES Amadora 13,2 6,9 13,5 26,7 4,5 

ACES Sintra 12,4 4,8 11,2 29,1 5,2 

ACES Loures/Odivelas 11,0 5,2 8,7 24,6 6,9 

ACES Estuário do Tejo 14,3 5,6 10,4 24,6 3,7 

ACES Almada/Seixal 12,4 4,8 9,7 31,3 5,9 

ACES Arco Ribeirinho 15,4 6,3 11,0 32,1 4,7 

ACES Arrábida 12,9 4,8 11,8 31,1 5,1 

ACES Oeste Norte 17,2 4,3 10,8 22,7 2,6 

ACES Oeste Sul 13,9 7,4 9,7 23,0 3,7 

ACES Médio Tejo 12,2 6,6 14,5 25,0 6,1 

ACES Lezíria 12,5 5,9 11,6 22,7 5,4 
 

  Diferença negativa superior ou igual a 2 pontos 

  Diferença negativa até 2 pontos entre TMP 

  Igualdade 

  Diferença até 2 pontos entre TMP 

  Diferença superior ou igual a 2 pontos entre TMP 

 
Fonte: NEP/ARSLVT, IP. Adaptado de Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I .P. 

 

As duas principais causas de morte prematura, medida através da Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP, 

grandes grupos) na população com idade inferior a 75 anos, ambos os sexos, no triénio 2012-2014 (média 

anual), na Região, excluindo os sintomas sinais e achados anormais não classificados, foram os tumores malignos 

(142,6 óbitos/100000 hab. <75 anos) e as doenças do aparelho circulatório (72,2 óbitos/100000 hab. <75 anos), 

ambas as causas com TMP superiores às do Continente (137,0 óbitos/100000 hab. <75 anos e 66,6 óbitos/100000 

hab. <75 anos, respetivamente)(Tabela 11)3. 

O maior valor da TMP <75anos por tumores malignos, no triénio 2012-2014, nos ACES da Região registou-se 

na área de influência dos ACES Lisboa Norte + Lisboa Central5  (168,4 óbitos/100000 hab. <75 anos); o maior valor 

por doenças do aparelho circulatório registou-se na área de influência do ACES Arco Ribeirinho (90,6 

óbitos/100000 hab. <75 anos)(Tabela 11)3. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Foram calculadas as TMP médias anuais por triénios 
usando a população padrão europeia com grupos etários 
quinquenais. Comparam-se os valores das TMP do Continente 
com os da ARS e os valores das TMP da ARS com os dos 
respetivos ACES (Perfis Locais de Saúde 2016. DSP/ARSLVT, I.P.). 
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Taxa padronizada de anos potenciais de vida perdidos (AVPP) por causa de doença 

 
TABELA 12 – TAXA PADRONIZADA DE ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS (AVPP) POR CAUSA DE 
DOENÇA (/100000 HABITANTES), NA POPULAÇÃO COM IDADE INFERIOR A 70 ANOS, EM 2014 

 

Causa de morte 

Taxa padronizada de AVPP por 
100 000 habitantes < 70 anos 

Portugal 
Continental 

Região de Lisboa 
e Vale do Tejo 

Afeções Originadas no Período Perinatal   203,1 213,2 

Tumor Maligno da Mama Feminina 179,7 203,5 

Tumor Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmão 174,5 180,1 

VIH/SIDA 89,4 148,6 

Acidentes de Transporte Terrestre 173,5 148,4 

Doenças Cerebrovasculares 118,8 139,1 

Tumor Maligno do Cólon, Reto e Ânus 110,5 118,6 

Doença Crónica do Fígado 104,3 77,1 

Pneumonia 49,5 58,5 

Diabetes 40,0 46,5 

Tumor Maligno do Colo do Útero 30,7 38,4 
 

Fonte: Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal - Plano Nacional de Saúde em Números 2015. Lisboa: DGS 2016 
 
 

1.8 ESTADO DE SAÚDE  

                       

SUMÁRIO 

De acordo com os dados do INSEF 2015, a 
prevalência de diabetes (HbA1c ≥ 6,5%, toma de 
medicação para a diabetes ou autorreporte de 
diagnóstico), na Região, em 2015, na população de 25 
a 74 anos, foi de 10,7%. Em Portugal, foi de 9,8%.  A 
Região do Continente com o pior valor foi o Alentejo 
(11,3%) e aquela com o melhor valor foi o Algarve 
(7,7%), sem e com a padronização para o sexo e 
grupo etário (INSEF 2015)(Gráfico 11)9.  

A prevalência de HTA (TAS≥140 mmHg ou 
TAD≥90mmHg ou medicação anti-hipertensora), na 
Região, em 2015, na população de 25 a 74 anos, foi de 
35,1% (36% em Portugal), tendo o pior valor 
ocorrido no Alentejo (37,9%) e o melhor no Algarve 
(32,6%). Após padronização para o sexo e grupo 
etário, a pior Região passou a ser o Norte (37,8% com 
padronização e 37,4% sem). O melhor valor não se 
alterou com a padronização (Algarve, 32,8% com 
padronização)(INSEF 2015)(Gráfico 12)9.  

A prevalência de obesidade (IMC≥30kg/m2), na 
Região, em 2015, na população de 25 a 74 anos, foi de 
29,1%. Em Portugal foi de 28,7%. O pior valor das 5 
Regiões do Continente registou-se no Alentejo 
(30,3%) e o melhor no Algarve (23,2%), sem e com a 
padronização para o sexo e grupo etário (INSEF 
2015)(Gráfico 13)9. 

De acordo com os dados da Childhood Obesity 
Surveillance Initiative (COSI Portugal 2016, 4.ª Ronda), 
a prevalência de excesso de peso [pré-obesidade + 
obesidade, critérios da OMS: IMC/idade igual ou 
superior a +1 desvio padrão (DP) da mediana da 
referência, equivalente ao Percentil (P) 85 e 
coincidente com o IMC de 25kg/m2 na idade adulta], na 
Região, em 2015/2016, nas crianças de 6 a 8 anos, foi 
de 29,3%, tendo diminuído face a 2012/2013 (33,9%). 
O pior valor das 5 regiões do Continente, em 
2015/2016, registou-se na Região Norte (33,9%) e o 
melhor no Algarve (21,1%)(Figura 3)8.  

A prevalência de obesidade [critérios da OMS: 
IMC/idade ≥ +2DP (equivalente ao P97), coincidente 
aos 19 anos com o IMC=30 kg/m2] apurada no estudo 
COSI Portugal 2016, na Região, nas crianças de 6 a 8 
anos, foi de 9,7%, tendo diminuído face a 2012/2013 
(15,2%). O pior valor das 5 regiões do Continente 
registou-se na Região Norte (13,2%) e o melhor no 
Algarve (8,6%)(Figura 3)8. 

  
 
 

 
 
 

                                                             
9 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 
(INSEF 2015): Estado de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 
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Prevalência 
de diabetes 
(INSEF 2015) 

Prevalência 

de HTA 

(INSEF 2015) 

Prevalência de 
obesidade  
25-74 anos 

(INSEF 2015) 

Excesso de Peso e Obesidade Infantil  

(6-8 anos) 
Excesso de Peso e Obesidade Infantil  

(2-21 anos) 

Prevalência de 

excesso de peso 

infantil (COSI Portugal 

2016) 

Prevalência de 

obesidade infantil 

(COSI Portugal 

2016) 

Prevalência de 

excesso de peso 

infantil  

(Eat Mediterranean 

2016/2017) 

Prevalência de 

obesidade infantil 

(Eat Mediterranean 

2016/2017) 

10,7% 35,1% 29,1% 29,3% 9,7% 29,1% 9,8% 
 

 

Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015) 
 

 
Prevalência de diabetes  

 
GRÁFICO 11– DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA (BRUTA E PADRONIZADA PARA O SEXO 
E GRUPO ETÁRIO) DE DIABETES (HBA1C ≥ 6,5%, MEDICAÇÃO OU AUTORREPORTE) NA 
POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, COM IDADE ENTRE OS 25 E OS 74 ANOS, EM 
2015, POR REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com 

Exame Físico (INSEF 2015): Estado de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 

 

 
Prevalência de hipertensão arterial (HTA) 

 
GRÁFICO 12 – DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA (BRUTA E PADRONIZADA PARA O SEXO 
E GRUPO ETÁRIO) DE HTA (TAS ≥ 140 OU TAD ≥ 90 OU MEDICAÇÃO PARA DIMINUIR A 
TA) NA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, COM IDADE ENTRE OS 25 E OS 74 
ANOS, EM 2015, POR REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde com 

Exame Físico (INSEF 2015): Estado de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016. 
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Obesidade  
 

GRÁFICO 13 – DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA (BRUTA E PADRONIZADA PARA 
O SEXO E GRUPO ETÁRIO) DE OBESIDADE (IMC ≥ 30) NA POPULAÇÃO RESIDENTE 
EM PORTUGAL, COM IDADE ENTRE OS 25 E OS 74 ANOS, EM 2015, POR REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. 1º Inquérito Nacional de Saúde 

com Exame Físico (INSEF 2015): Estado de Saúde. Lisboa: INSA I.P., 2016. 

 

 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Excesso de peso e obesidade Infantil (crianças 6-8 anos) 
 

FIGURA 3 – PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO (PRÉ-OBESIDADE E OBESIDADE) DA 
POPULAÇÃO INFANTIL PORTUGUESA (6-8 ANOS) EM PORTUGAL E POR REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.. Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI 

Portugal 2016. Lisboa: INSA I.P., Dezembro 2017 

 

 

De acordo com os dados apurados na 4.ª Ronda COSI (2015/2016), a prevalência de excesso de peso nas 

crianças participantes (6-8 anos), na RLVT, foi de 29,3%, valor inferior ao registado na ronda anterior 

(2012/2013), de 33,9%. Também se registou a diminuição da prevalência da obesidade infantil da 3.ª para a 4.ª 

Ronda, de 15,2% para 9,7%. Comparando as 5 Regiões de Portugal Continental, o pior valor de prevalência de 

excesso de peso e de obesidade infantil, em 2015/2016, registou-se na Região Norte (33,9% e 13,2%, 

respetivamente); considerando também as Regiões Autónomas, a Região Norte mantém os piores valores de 

excesso de peso e de obesidade infantil (Figura 3)8. 
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Projeto Eat Mediterranean A Program for Eliminating Dietary Inequalities in Schools - Excesso de peso e 

obesidade (crianças 2-17 anos e jovens 18-21 anos) 

 
O Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary Inequality in Schools foi um Projeto de intervenção 

comunitária promovido pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., em parceria com 

outras Entidades e cofinanciado pelo EEA Grants - Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. Teve 

como finalidade contribuir para a redução das desigualdades nutricionais em meio escolar, através da promoção 

da Dieta Mediterrânica. Seguiu a estratégia de intervenção em saúde pública, preconizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), privilegiando o ambiente escolar, assente na comunidade educativa e numa rede de 

parcerias (modelo de intervenção multisetorial). Decorreu nos anos letivos 2015/2016 e 2016/2017, em 3 

Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Santarém e de Alpiarça, desde o ensino pré-escolar ao secundário. 

Os dados obtidos no âmbito deste Projeto revelam que a prevalência de excesso de peso (critérios da OMS: 

IMC/idade ≥P85%, na população <18 anos, e IMC≥25, na população ≥18 anos), em 2015/2016, nas crianças de 2 

a 17 anos e jovens de 18 a 21 anos, num total de 3965 alunos avaliados, foi de 31,8% (Gráfico 14). A 

prevalência de obesidade (critérios da OMS: IMC/idade ≥P97%, na população <18 anos, e IMC≥30, na população 

≥18 anos), foi de 10,9%. 

No ano letivo 2016/2017, após intervenção do Projeto, as prevalências de excesso de peso e de obesidade 

diminuíram, relativamente a 2015/2016, para 29,1% e 9,8%, respetivamente (Gráfico 15). 

 
GRÁFICO 14 – PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO NAS 
CRIANÇAS (2-17) E JOVENS (18-21) DO PROJETO EAT MEDITERRANEAN – SANTARÉM E 
ALPIARÇA (2015/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Administração de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT, I.P.), Projeto Eat Mediterranean: 
A Program for Eliminating Dietary Inequality in Schools. Lisboa: ARSLVT, I.P., 2015/2016   

 
GRÁFICO 15 – PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO, OBESIDADE E EXCESSO DE PESO NAS 
CRIANÇAS (2-17) E JOVENS (18-21) DO PROJETO EAT MEDITERRANEAN – SANTARÉM E 
ALPIARÇA (2016/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Administração de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT, I.P.), Projeto Eat Mediterranean: 

A Program for Eliminating Dietary Inequality in Schools. Lisboa: ARSLVT, I.P., 2016/2017 
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1.9 VIH/SIDA E TUBERCULOSE 

 

SUMÁRIO 

Em 2015, a taxa de incidência de SIDA na Região foi 
de 4,1 novos casos /100000 habitantes, valor 
superior ao do Continente (2,3 novos casos /100000 
hab.), tendo diminuído face a 2004 (15,1 novos casos 
/100000 hab.)(Anexo 14)3.  

Em 2015, o melhor valor da Região registou-se na 
área de influência do ACES Arco Ribeirinho (0 novos 
casos de SIDA/100000 hab.) e o pior valor na área de 
influência do ACES Amadora (7,9 novos casos 
/100000 hab.)(Anexo 14)3. 

A taxa de incidência da infeção VIH na Região foi, 
em 2015, de 14,8 novos casos /100000 habitantes, 
valor superior ao do Continente (9,7 novos casos 
/100000 hab.), tendo diminuído face a 2004 (35,5 
novos casos /100000 hab.)(Anexo 15)3.  

Em 2015, o melhor valor da Região registou-se na área 
de influência do ACES Arco Ribeirinho (1,9 novos casos 
/100000 hab.) e o pior valor na área de influência do 
ACES Lisboa Norte + Lisboa Central5 (28,8 novos casos 
de infeção VIH/100000 hab.)(Anexo 15)3. 

Em 2015, a taxa de incidência de tuberculose na 
Região foi de 21,8 novos casos /100000 habitantes, 
valor superior ao do Continente (19,6 novos casos 
/100000 hab.), tendo diminuído face a 2004 (39,6 
novos casos /100000 hab.)(Anexo 16)3. 

Em 2015, o melhor valor da Região registou-se na área 
de influência do ACES Arco Ribeirinho (9,3 novos casos 
de tuberculose/100000 hab.) e o pior valor na área de 
influência do ACES Amadora (39,1 novos casos 
/100000 hab.)(Anexo 16)3. 

  

VIH/SIDA Taxa de incidência de tuberculose 

(2015)(/ 100000 hab.) Taxa de Incidência de SIDA  
(2015)(/100000 hab.) 

Taxa de incidência da infeção VIH 
(2015)(/100000 hab.) 

4,1 14,8 21,8 

 

 

Taxa de Incidência de SIDA 
 

GRÁFICO 16 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DE 
SIDA , NO CONTINENTE E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO, 2000-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 
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Taxa de incidência da infeção VIH  
 

GRÁFICO 17 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DA 
INFEÇÃO VIH (CRS+PA+SIDA), NO CONTINENTE E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO 
TEJO, 2000-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRS - Complexo Relacionado com Sida; PA - Portadores Assintomáticos; sida - síndrome de 
imunodeficiência adquirida                
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P.  

 

 
Taxa de incidência de Tuberculose 
 

GRÁFICO 18  - EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DE 
TUBERCULOSE, NO CONTINENTE E NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO, 
2000-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 
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1.10 A ARSLVT EM SÍNTESE 
 

TABELA 13 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DA RLVT 

 

Quem somos na Região? 

 

 

Como vivemos? 

 

 

 

Que escolhas fazemos? 

 

Que saúde temos? 
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HM – Homens e Mulheres   H – Homens   M – Mulheres   NA – Não Aplicável 

Fonte: Adaptado de Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde; DSP/ ARSLVT, I.P.; INSA, I.P.. Childhood Obesity Surveillance 

Initiative: COSI Portugal 2016. Lisboa: INSA, I.P., Dezembro 2017; INSA, I.P.. INSEF, 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico: Estado 

de Saúde. Lisboa: INSA, I.P., 2016; INSA, I.P.. INSEF, 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico: Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, 

I.P., 2016; DGS. Portugal - Plano Nacional de Saúde em Números 2015; Lisboa: DGS, 2015     
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1.2 ESTRUTURA ORGÂNICA DA ARSLVT, I.P. 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT, I.P.), enquanto instituto público 

integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

prossegue a missão e as atribuições definidas no Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, alterado pelos 

Decretos-Leis n.os 127/2014, de 22 de agosto, e 173/2014, de 19 de novembro. 

Para a prossecução das suas atribuições, a ARSLVT, I.P., dispõe, nos termos do artigo 4.º do citado Decreto-Lei 

n.º 22/2012, de 30 de janeiro, de um conselho diretivo (órgão máximo de direção), um fiscal único (órgão de 

fiscalização responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial) e 

um conselho consultivo (órgão de consulta, apoio e definição das linhas gerais de atuação).   

No que concerne à organização interna, e conforme com o previsto nos respetivos Estatutos, aprovados em 

anexo à Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, alterados pela Portaria n.º 211/2013, de 27 de junho, a ARSLVT, I.P., 

é constituída por serviços centrais e por serviços desconcentrados designados por agrupamentos de centros de 

saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde, de acordo com a seguinte estrutura: 

 
TABELA 2 – ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ARSLVT, I.P. 

SERVIÇOS CENTRAIS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS 

(ACES - AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE) 

Departamento de Saúde Pública (DSP) 

 

Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC) 

 

Departamento de Administração e Gestão Geral (DGAG) 

 

Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

 

Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) 

 

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD) 

ACES Almada-Seixal 

ACES Amadora 

ACES Arco Ribeirinho 

ACES Arrábida 

ACES Cascais 

ACES Estuário do Tejo 

ACES Lezíria 

ACES Lisboa Central 

ACES Lisboa Norte 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 

ACES Loures-Odivelas 

ACES Médio Tejo 

ACES Oeste Norte 

ACES Oeste Sul 

ACES Sintra 

        Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

A referida organização interna é, ainda, complementada por unidades orgânicas flexíveis, áreas funcionais e 

outras estruturas ou entidades idênticas integradas ou não nos serviços centrais da ARSLVT, I.P., como são os 

casos das Unidades Orgânicas Flexíveis de Administração Geral (UAG), de Farmácia (UOF) e Gabinete de Auditoria 

Interna (GAI), o Gabinete de Sistemas de Informação e Tecnologias (GSIT), a Academia de Formação e 

Desenvolvimento (AFD), o Gabinete de Projetos e Integração de Cuidados (GPIC), o Gabinete de Informação e 

Controlo de Gestão (GICG), o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e o Núcleo de Estudos e Planeamento (NEP). 

Por último, no âmbito da organização interna da ARSLVT, I.P., existem ainda: (i) estruturas independentes 

com funções consultivas e de apoio técnico, como são os casos da Comissão de Ética para a Saúde (CES), da 
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Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), da Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar (CIMGF) e 

da Coordenação do Internato de Saúde Pública; bem como (ii) uma estrutura de segurança e saúde no trabalho, 

como é o caso do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho (SSST); e finalmente (iii) equipas de projeto, como são 

os casos da Equipa Regional de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários (ERA), da Equipa Coordenadora Regional 

de Cuidados Continuados Integrados (ECR-LVT) e da Equipa de Projeto das Parceria Público-Privadas (PPP). 

Em síntese, o organograma seguinte traduz a organização interna atual da ARSLVT, I.P.: 
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FIGURA 2 – ESTRUTURA ORGÂNICA DA ARSLVT, I.P. 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 
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1.3.1 COMO SE ORGANIZA A OFERTA DE CUIDADOS DE SAÚDE? 

A rede de cuidados de saúde primários reveste especial importância na garantia à população do acesso à 

prestação de cuidados de saúde, representando a primeira linha de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Os 

centros de saúde constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo 

importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a 

outros serviços para a continuidade dos cuidados. 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) foram criados pelo Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 81/2009, de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setembro, 

253/2012, de 27 de novembro, 137/2013, de 7 de outubro, e 239/2015, de 14 de outubro, e constituem serviços 

desconcentrados da ARSLVT, I.P., com autonomia administrativa. Os ACES  integram vários centros de saúde e um 

conjunto de unidades funcionais cuja missão é garantir a prestação de cuidados de saúde à população da respetiva 

área geográfica de intervenção.  

Atribuições  

Os ACES desenvolvem atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na 

doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados.  

Desenvolvem também atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, e controlo e avaliação 

dos resultados e participam na formação de diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases, pré-graduada, 

pós-graduada e contínua. 

ACES e área geodemográfica respetiva  

Atualmente, encontram-se integrados na ARSLVT, I.P., um total de 15 ACES, criados nos termos da Portaria n.º 

394-B/2012, de 29 de novembro (Anexo 1).  

 

Cobertura de Médico de Família e taxa de utilização global, por ACES e Região  

Em dezembro de 2017 a ARSLVT totalizava 3.662.467 utentes frequentadores (um valor aproximado à 

população residente na RLVT), sendo que, destes, 85,3% tinham médico de família. 

   Tabela 3 – UTENTES FREQUENTADORES POR MÉDICO DE FAMÍLIA (A 31/12/2017)             
  Utentes 

Frequentadores 

Com Médico Sem Médico Sem médico por opção 

ACES Nº % (total) Nº % (total) Nº % (total) 

Lisboa Norte 252 944 226 076 89,38 26 546 10,49 322 0,13 

Lisboa Central 282 249 240 813 85,32 40 412 14,32 1024 0,36 

Lisboa Ocidental e Oeiras 244 856 236 947 96,77 7 351 3,00 558 0,23 

Cascais 197 826 174 000 87,96 23 630 11,94 196 0,10 

Amadora 169 656 128 613 75,81 40 800 24,05 243 0,14 

Sintra 353 456 275 370 77,91 77 297 21,87 789 0,22 

Loures-Odivelas 355 220 315 425 88,80 39 740 11,19 55 0,02 

Estuário do Tejo 224 950 175 085 77,83 48 950 21,76 915 0,41 

Almada-Seixal 342 736 308 770 90,09 33 202 9,69 764 0,22 

Arco Ribeirinho 216 379 168 476 77,86 47 720 22,05 183 0,08 

Arrábida 224 381 167 848 74,80 55 820 24,88 713 0,32 

Oeste Norte 178 848 163 092 91,19 15 448 8,64 308 0,17 

Oeste Sul 200 024 170 891 85,44 28 482 14,24 651 0,33 

Médio Tejo 224 786 202 916 90,27 21 424 9,53 446 0,20 

Lezíria 193 550 171 692 88,71 21 355 11,03 503 0,26 

ARSLVT 3 662 467 3 126 014 85,35 528 371 14,43 8 082 0,22 

Fonte: RNU 
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O ACES com maior proporção de utentes sem médico de família é Arrábida (24,88%), sendo que o ACES 

Lisboa Ocidental e Oeiras é aquele que apresenta a maior proporção de utentes com médico de família (96,8%). 

                                          

  TABELA 4 – COBERTURA DE MÉDICO DE FAMÍLIA POR ACES (A 31/12/2017)10 

ACES 
Consultas atendidas 
pelo médico família 

(%) 

Taxa utilização 
global (%) 

Lisboa Norte 75,7 54,7 

Lisboa Central 75,9 52,7 

Lisboa Ocidental e Oeiras 78,6 55,8 

Cascais 75,3 55,1 

Amadora 69,7 56,7 

Sintra 66,9 56,8 

Loures-Odivelas 72,3 59,7 

Estuário do Tejo 63,4 59,4 

Almada-Seixal 72,1 62,5 

Arco Ribeirinho 68,3 58,4 

Arrábida 63,2 62,7 

Oeste Norte 80,4 68,8 

Oeste Sul 64,2 65,2 

Médio Tejo 78,8 69,2 

Lezíria 72,1 68,1 

                                   Fonte: SIARS 

 

No que se refere às consultas efetuadas pelo médico de família à sua lista de utentes, verifica-se que todos os 

ACES apresentam valores superiores a 60%.  

Quanto à taxa de utilização global, os valores são, em todos os ACES, acima dos 50% da sua lista de inscritos. 

      

 Comportamentos Aditivos e Dependências 

A DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – é um serviço central da 

ARSLVT, I. P. [alínea g) do n.º 2 do Artigo 1.º, da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, alterados pela Portaria n.º 

211/2013 de 27 de junho], cuja missão é promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção 

dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências, na área de abrangência da ARSLVT, I.P..  

A DICAD desenvolve as competências definidas no Artigo 9.º da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio 

(alterada pela Portaria n.º 211/2013, de 27 de junho).  

A par da continuidade na prestação de cuidados de saúde, nos comportamentos aditivos e dependências, cabe-

lhe garantir, também, o desenvolvimento e acompanhamento de projetos/programas que promovam intervenções 

ao nível do Tratamento, da Prevenção, da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) e Reinserção Social, 

                                                             
10 Taxa de utilização global de consultas: indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que tiveram consulta médica, de qualquer 
tipo, no período em análise; Numerador: contagem de utentes inscritos com, pelo menos, uma consulta médica presencial ou não presencial 
nos últimos 12 meses; Denominador: contagem de utentes inscritos. 
Percentagem de consulta ao utente pelo seu próprio médico de família: indicador que exprime a proporção de consultas que cada médico 
realiza aos utentes da respetiva lista; Numerador: contagem de consultas presenciais realizadas pelo próprio médico de família; 
Denominador: contagem de consultas presenciais.  
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quer através das estruturas próprias da ARSLVT, I.P., designadamente as Unidades de Intervenção Local (UIL), 

quer através de Entidades privadas financiadas (Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro). 

A capacidade de resposta no âmbito da Missão, acima definida, é garantida por uma equipa de coordenação de 

nível regional, localizada na Sede da ARSLVT, I.P., e por 8 Unidades de Intervenção Local (Despacho n.º 2976/2014 

de 21 de fevereiro). As Unidades de Intervenção Local (UIL) são unidades funcionais prestadoras de cuidados de 

saúde em matéria de intervenção dos comportamentos aditivos e das dependências, responsáveis, dentro do seu 

âmbito territorial, e de forma articulada, pelas áreas de intervenção da prevenção, da redução de riscos e 

minimização de danos, do tratamento e da reinserção de utentes com comportamentos aditivos e dependências de 

substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. 

As UIL revestem a natureza de Centros de Respostas Integradas, Unidades de Alcoologia, Unidades de 

Desabituação ou Comunidades Terapêuticas. Na DICAD – ARSLVT, I.P., existem 8 UIL: 5 Centros de Respostas 

Integradas – CRI de Lisboa Oriental, CRI de Lisboa Ocidental, CRI da Península de Setúbal, CRI do Ribatejo, CRI do 

Oeste; 1 Unidade de Alcoologia de Lisboa; 1 Unidade de Desabituação – Centro das Taipas; 1 Comunidade 

Terapêutica do Restelo. 

 

 Cuidados de Saúde Hospitalares 

No âmbito da respetiva circunscrição territorial, e de acordo com as políticas definidas e com as orientações e 

normativos emitidos pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção, a 

ARSLVT, I.P., orienta, presta apoio técnico e avalia o desempenho de um total de 16 unidades hospitalares afetas à 

rede de prestação de cuidados de saúde, que abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

constituídos como hospitais, centros hospitalares e os estabelecimentos que prestam cuidados aos utentes do SNS 

e outros serviços de saúde, nos termos de contratos celebrados em regime de Parcerias Público-Privadas (PPP). 

O regime jurídico que estabelece os princípios e regras aplicáveis às entidades que integram o SNS, com a 

natureza de entidade pública empresarial, integrados no setor público administrativo e, ainda, as que estão afetas à 

rede de prestação de cuidados, designadamente as PPP, encontra-se atualmente previsto no Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, conjugado, no caso das PPP, com o Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, diploma 

legal que disciplina a intervenção do Estado na definição, conceção, preparação, concurso, adjudicação, alteração, 

fiscalização e acompanhamento global das PPP. 

Em síntese, na área de abrangência da ARSLVT, I.P., existem 10 unidades de saúde com a natureza de entidade 

pública empresarial, 3 integradas no setor público administrativo e 3 em regime de parceria público-privada. 
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     MAPA 6– ORGANIZAÇÃO DA OFERTA HOSPITALAR DA ARSLVT, I.P. 

 

     Fonte: NEP/ARSLVT, IP 

Desde 4 de maio de 2016 que está em vigor o Sistema de Livre Acesso e Circulação (LAC) de Utentes 

(Despacho n.º 5911-B/2016, de 03 de maio), que permite ao utente, ajudado pelo médico de família, decidir qual o 

hospital do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para onde será encaminhado, para a realização da primeira consulta 

de especialidade. 

A unidade hospitalar escolhida poderá ficar situada em qualquer ponto do País. Esta referenciação deve ser 

efetuada, prioritariamente, de acordo com o interesse do utente, com critérios de proximidade geográfica e 

considerando os tempos médios de resposta para a primeira consulta de especialidade hospitalar nas várias 

instituições do SNS.  

Significa que, além dos doentes referenciados por outros hospitais, as unidades hospitalares podem receber, 

independentemente da sua proveniência, utentes que desejem ser atendidos nas unidades hospitalares da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo. 

Em termos de referenciação base e de acordo com as redes de referenciação inter-hospitalar, os hospitais da 

ARSLVT, I.P., articulam-se entre si, de acordo com as redes de referenciação de cada especialidade. Existe, contudo, 

um modelo base de referenciação que se aplica aos serviços de urgência, à referenciação direta entre hospitais e ao 

funcionamento da Urgência Metropolitana de Lisboa. 
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FIGURA 3 -  REDE DE REFERENCIAÇÃO INTER-HOSPITALAR 

 
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

 

O modelo de organização designado de Urgência Metropolitana de Lisboa (UML), criado em 2014, concentra a 

resposta noturna das Urgências da Região em dois polos simultâneos (por alteração em 2015): o CH Lisboa Norte e 

o CH Lisboa Central. A UML assegura o atendimento urgente no período noturno em serviços de urgência 

polivalente na cidade de Lisboa (CHLC e CHLN), que concentram recursos e especialidades médicas e cirúrgicas. 

Para além de receber os doentes da sua área de referenciação direta, recebe, por referenciação inter-hospitalar, 

todos os doentes urgentes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, da Região do Alentejo e do Algarve.  

Para além deste modelo de organização, está em vigor, desde janeiro de 2016, a Urgência Metropolitana de Lisboa 

– Modelo para o Doente Neurovascular. À semelhança da Urgência Metropolitana de Lisboa, também este modelo 

para o Doente Neurovascular funciona em período noturno, fins de semana, mas concentra a resposta em quatro 

polos de atendimento (CH Lisboa Central, CH Lisboa Norte, CH Lisboa Ocidental, H. Garcia de Orta) que têm uma 

escala de atendimento definida de acordo com a patologia associada (Aneurisma Roto ou Acidente Vascular 

Cerebral Isquémico). 
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 Cuidados Terciários 

Cuidados Continuados Integrados 

Ao nível do internamento em Unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (adiante 

designada RNCCI), a RLVT dispõe de 2167 camas, distribuídas por quatro tipologias de cuidados, tendo-se 

verificado praticamente uma duplicação do número de camas disponíveis desde 2011. 

 

Em 2017, a RLVT tinha em plano 2318 camas, tendo em conta a previsão de início de atividade de mais 153 

camas.  

A distribuição de camas por tipologia de cuidados é a seguinte:  

           

Os prestadores parceiros da RNCCI nas unidades de internamento de cuidados continuados integrados são 

maioritariamente privados: 
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O número de entidades prestadoras em causa é consideravelmente elevado, existindo mais que uma tipologia 

em alguns prestadores.  

 

 

 

 
 

A maior concentração de camas encontra-se na área de referência do ACES Arco Ribeirinho, seguida do Oeste 

Sul. A área de influência do ACES de Lisboa Central disponibiliza apenas 22 camas de internamento na RNCCI. A 

cidade de Lisboa, no seu todo, integrando o ACES Lisboa Central e o ACES Lisboa Norte, dispõe apenas de 66 camas 

nas tipologias de Convalescença (47) e Cuidados Paliativos (19).  

Comparação com as restantes Regiões:  

Área 
Nº de lugares 

existentes 
Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total 

Equipas 
Domiciliárias  

ECCI 1672 883 2105 554 1085 6299 

EAP (Equipa 
Ambulatória 
Pediátrica)  

10 0 0 0 0 10 

  Total  1682 883 2105 554 1085 6309 

Internamento 
Geral  

UC 157 236 199 135 69 781 

UCIP - Nível 1 10 0 0 0 0 10 

UCP 41 69 129 19 10 278 

ULDM 1502 1332 1119 431 307 4621 

UMDR 718 775 720 196 143 2523 

Total 2428 2412 2167 781 529 8213 

  
Nº de lugares 

existentes 
Norte Centro LVT Alentejo Algarve Total 

Saúde Mental  

EAD 8 8 8 0 0 24 

RA 14 0 13 0 0 27 

RAMa 0 0 24 0 0 24 

RAMo 0 8 16 0 0 24 

RTA 0 0 19 0 0 19 

USO 0 0 20 0 0 0 

RTA-A 6 0 12 0 0 6 

Total 28 16 112 0 0 124 

Em 2017, o rácio de camas por 1000 habitantes era 3,9 a nível nacional, sendo de 2,9 na RLVT. 

ARSLVT Nº Nº vagas 

Unidades Internamento  87  
 

2167 Prestadores  48 

ECCI  60 2105 
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Tendo em conta a área de influência dos vários ACES da região, os rácios apresentam a seguinte distribuição: 

                  

Analisando os rácios atualmente definidos por tipologia de internamento na RNCCI, o défice de camas na RLVT 

é o seguinte: 

NUTS da 
ARS LVT  

CONCELHOS 

DÉFICE DE 
CAMAS 

  DÉFICE DE CAMAS POR TIPOLOGIA 

TOTAL   Convalescença Média Longa 

Oeste 

Alcobaça; Bombarral; Caldas 
da Rainha; Nazaré; Óbidos; 

Peniche; Alenquer; Arruda dos 
Vinhos; Cadaval; Lourinhã; 

Sobral de Monte Agraço; 
Torres Vedras 

260   80 60 116 

Grande 
Lisboa 

Cascais; Lisboa; Loures; Mafra; 
Oeiras; Sintra; Vila Franca de 

Xira; Amadora; Odivelas 
1687   414 313 1227 

Península 
de Setúbal 

Alcochete; Almada; Barreiro; 
Moita; Montijo; Palmela; Seixal; 

Sesimbra; Setúbal 
276   143 18 139 

Médio Tejo 

Abrantes; Alcanena; 
Constância; Entroncamento; 
Ferreira do Zêzere; Sardoal; 
Tomar; Torres Novas; Vila 

Nova da Barquinha; Ourém; 
Mação 

188   63 20 109 

Lezíria  

Azambuja; Almeirim; Alpiarça; 
Benavente; Cartaxo; Chamusca; 

Coruche; Golegã; Rio Maior; 
salvaterra de Magos; Santarém 

192   76 13 91 

TOTAL 2603 TOTAL 776 424 1682 
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Foi publicado recentemente o Despacho nº 11482-A/2017, de 29 de dezembro, que autoriza o aumento de 

153 camas na RLVT. Uma vez que foi publicado no final do ano, a abertura destas camas deve ocorrer no início de 

2018.  

Atualmente, há ainda 60 equipas comunitárias de cuidados integrados (ECCI) na RLVT, com um total de 2072 

lugares. 

                   

A taxa de ocupação das ECCI é ainda muito baixa, o que está relacionado com as carências humanas e 

materiais ao nível da capacidade instalada (visível nos meses tradicionais de férias), mas ainda com as baixas 

referenciações para esta tipologia e «concorrência» entre estas equipas e as visitas domiciliárias efetuadas pelas 

USF. 

                                         

O aumento de resposta, quer ao nível do número de lugares, quer ao nível do incremento da taxa de ocupação, 

está subordinada à alocação de recursos materiais e humanos a estas equipas comunitárias. Assim, foi efetuado um 

pedido de reforço de meios humanos (em número de pessoas e competências), materiais e no sentido de criação 

de novas ECCI em áreas não cobertas por esta resposta.  

O número de doentes a aguardar vaga para todas as tipologias, no início de 2018, era o seguinte: 
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Em suma, os cuidados continuados na RLVT mantêm, desde a criação da RNCCI, um crescimento continuado, 

mas com assimetrias regionais, merecendo especial realce a carência de camas/lugares nos grandes centros 

urbanos, nomeadamente na cidade de Lisboa.  

A tipologia de Longa Duração e Manutenção (ULDM) detém um claro predomínio, mas ainda assim fica aquém 

das necessidades da população servida. Verifica-se ainda uma assimetria nas tipologias de respostas em regime de 

internamento, em detrimento das respostas domiciliárias, que continuam a ser prioritárias no reforço de recursos 

técnicos e humanos.  

Realça-se o projeto piloto para a área da Saúde Mental e existência de proposta e projeto para a área da 

Pediatria, existindo, na RLVT, algumas respostas em áreas de intervenção mais específicas, como a demência e 

doenças raras. 

Enquadrado pelo Despacho n.º 1269/2017, de 6 de fevereiro, foi a 7 de abril que se deu início à abertura da 

primeira unidade da RNCCI em Saúde Mental, prevendo-se, neste projeto piloto, a abertura de 112 camas, 

conforme anexo do normativo atrás referido. 

Lista de Contratos-Programa a celebrar com Unidades e Equipas de Saúde Mental, no âmbito da RNCCI 

 

Cuidados Paliativos  

A Lei de Bases dos Cuidados Paliativos (Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro) consagra o direito e regular o 

acesso dos cidadãos aos Cuidados Paliativos (CP). Fica assim definida a responsabilidade do Estado nesta matéria e 

é criada a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), a qual funciona sob a tutela do Ministério da Saúde.  

A coordenação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), a nível nacional, é assegurada pela Comissão 

Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP).  

Nos ACES, este apoio é dado pelas Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos. 
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1.3 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

A elaboração deste Plano de Atividades teve como base a elaboração de fichas de atividades de cada 

departamento/serviço, reuniões com os dirigentes da ARSLVT, I.P., para análise e discussão das orientações 

estratégicas para 2018, reuniões individualizadas com alguns serviços, por forma a definir/planear as atividades e 

iniciativas a desenvolver em 2018. 

 

1.4 MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

A ARSLVT, I.P., no âmbito da implementação de uma Gestão por Objetivos, pretende efetuar uma 

monitorização de proximidade com os serviços, respetivos dirigentes e Conselho Diretivo.  

Será efetuado através da monitorização dos indicadores do QUAR 2018 e da contratualização com os ACES.    

 

2. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

2.1 AMBIENTE EXTERNO E INTERNO 

O ambiente externo dita as Oportunidades e Ameaças dos organismos, correspondendo às suas perspetivas 

de evolução no meio envolvente, as quais são condicionadas pelas decisões e circunstâncias externas ao seu poder 

de decisão. 

Apesar de o não poder controlar, os organismos devem procurar conhecer e monitorizar o seu ambiente 

externo com frequência, de modo a aproveitar as oportunidades e a evitar as ameaças. No entanto, evitar ameaças 

nem sempre é possível, cabendo ao planeamento a definição atempada da forma de as enfrentar, de modo a tentar 

minimizar os seus efeitos e estar atento às oportunidade dadas que permitam melhorar a prestação. 

Do ambiente interno resultam as Forças e Fraquezas dos organismos, constituindo estes os principais 

aspetos que os diferenciam dos seus congéneres. 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes do organismo, uma vez que resulta das estratégias 

de atuação definidas pelos seus próprios membros. Desta forma, os pontos fortes devem ser ressaltados ao 

máximo e os pontos fracos deverão determinar uma atuação conducente ao seu controlo ou, pelo menos, à 

minimização dos seus efeitos. 

A combinação da análise destes dois ambientes, interno e externo, e das suas variáveis (Forças e Fraquezas; 

Oportunidades e Ameaças) facilitam a análise do posicionamento do organismo, a definição das suas estratégias e a 

tomada de decisões por parte dos seus dirigentes. 
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2.2 ANÁLISE SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS) 

Atendendo à análise interna da ARSLVT, I.P., bem como ao seu contexto de atuação, podemos identificar os 

seguintes pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças:  

 

FIGURA 4 – ANÁLISE SWOT 

Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W)

Oportunidades (O) Ameaças (T)

• Experiência na gestão de unidades de cuidados de saúde 

primários;

• Qualificação dos recursos humanos e reconhecimento da 

capacidade técnica;

• Desenvolvimento da Governança Clínica;

• Reconhecimento dos níveis de desempenho obtidos pela 

ARSLVT;

• Orientação e gestão por objetivos, assente numa cultura de 

contratualização (HH, ACES);

• Abertura à inovação e dinamização de equipas 

multidisciplinares;

• Envolvimento e responsabilidade social;

• Trabalho multissectorial e em rede;

• Défice de recursos humanos, com impacto na atribuição de 

médico de família aos utentes;

• Contratualização assente em processos e não em ganhos em 

saúde;

• Necessidade de reforço da comunicação interna e de partilha 

da informação, em função da dispersão dos serviços;

• Necessidade de reforço do nível de articulação 

CSP/hospitais/UCCI;

• Desigualdade na afetação de recursos humanos e financeiros 

entre USF e UCSP.

• Cuidados de Saúde Primários como lugar de inovação;

• Possibil idade de aprofundamento da integração clínica e de 

estruturas de suporte entre unidades de diferentes níveis;

Generalização da util ização das Tecnologias de Informação e 

de Comunicação (TIC);

• Desenvolvimento de soluções abrangentes na área da 

Telemedicina;

• Partilha de boas práticas com organizações de saúde, 

nacionais e internacionais;

• Reforço do relacionamento com os utentes e os cidadãos;

• Reforço da comunicação externa dirigida aos cidadãos e a 

outras entidades;

• Implementação de modelos de gestão orientados para o 

desenvolvimento organizacional;

• Reforço da integração de cuidados e complementaridade de 

respostas.

• Restrições orçamentais;

• Constrangimentos legais à contratação e manutenção de 

recursos humanos;

• Dependência de serviços externos (p.e. ACSS, SPMS, DGO);

• Baixo nível de responsabilização do cidadão (na util ização 

dos serviços de saúde e na gestão da sua própria saúde).

 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 
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2.3 ANÁLISE PEST (POLITICAL, ECONOMICAL, SOCIAL AND TECHNOLOGICAL) 

Os fatores da envolvente contextual da ARSLVT, I.P., que mais influenciam a sua atuação são os que abaixo se 

identificam. 

Políticos: 

 Conjuntura política de compromisso; 

 Enquadramento associado ao rigor orçamental e de restrições financeiras; 

 Previsível reforço da intervenção do Estado em matéria de políticas sociais; 

 Redefinição do Estado Social no futuro e garantia da sua Sustentabilidade; 

 Condicionalismos na admissão de novos profissionais na área da Saúde (médicos, enfermeiros, assistentes 

técnicos, técnicos superiores) e recurso preferencial a mecanismos de mobilidade interna; 

 Ausência de um plano nacional de desenvolvimento profissional; 

 Potencial alteração dos modelos de organização dos Cuidados de Saúde, numa lógica de integração de 

cuidados. 

Económicos: 

 Contenção na afetação dos recursos disponíveis para a saúde; 

 Perspetiva de melhoria global dos indicadores económicos; 

 Perspetiva de ligeiro aumento dos recursos económicos disponíveis das famílias, em função das taxas de 

juro historicamente baixas; 

 Constrangimentos na implementação de gestão de carreiras e de recursos humanos, bem como de 

mecanismos de promoção do mérito e da excelência, como, por exemplo, prémios de desempenho; 

 Taxa de desemprego elevada, em particular desemprego jovem e trabalhadores com idade mais avançada. 

Sociais: 

 Diminuição demográfica e redução da população ativa a prazo; 

 Movimentos migratórios de jovens nacionais para outros países, nomeadamente médicos e enfermeiros; 

 Envelhecimento da população, com repercussão na procura de cuidados de saúde; 

 Envelhecimento dos profissionais de saúde; 

 Aumento da idade da reforma, sem contrapartida de contratação de novos profissionais; 

 Cansaço e desmotivação, provocado pela ausência de renovação dos quadros, com a consequente 

sobrecarga dos que se mantêm no ativo; 

 Aumento de exigência de acesso à inovação por parte da população. 
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Tecnológicos: 

 Necessidade de adequar os sistemas de informação à estrutura organizacional; 

 Necessidade de assegurar a interoperabilidade dos vários sistemas de informação em utilização na 

ARSLVT, I.P; 

 Necessidade de melhorar e simplificar o funcionamento dos serviços, melhorando o atendimento e a 

prestação de cuidados aos utentes; 

 Necessidade de integrar a inovação tecnológica nos serviços de saúde e nas instituições de apoio a estes 

serviços; 

 Sociedade de informação e administração eletrónica, com novas formas de relacionamento entre as 

pessoas, organizações. 

 

2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2018 

O Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., definiu cinco novos objetivos estratégicos11: 

1. Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos; 

2. Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais; 

3. Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde; 

4. Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde; 

5. Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2018 destaca o conjunto de objetivos operacionais e 

indicadores que expressam a preocupação de alinhamento e de resposta às necessidades de melhoria 

organizacional, melhoria da qualidade assistencial, incremento do acesso e de melhoria das infraestruturas das 

unidades de saúde na RLVT. 

Prioridades para 2018 

 Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos 

- Melhorar o acesso aos CSP 

Indicador: Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos 

- Aumento da cobertura da população por médico de família  

Indicador: Taxa de cobertura de utentes com médico de família  

- Reforçar a prevenção, nos determinantes de saúde e fatores de risco, e o controlo da doença  

                                                             
11 Ata do CD da ARSLVT n.º 9, de 31.03.2016 
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Indicador: % de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética no último 

ano 

Indicador: % de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS 

tendo como referência o ano anterior 

Indicador: % de incremento de espirometria nos CSP , em integração com a pneumologia hospitalar e  CDP 

Indicador: % de utentes com registo de Pré-Obesidade nos CSP 

Indicador: % de utentes utilizadores com registo de atividade física habitual nos CSP 

Indicador: % de utentes com registos de ansiedade nos CSP 

Indicador: % de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva nos CSP 

 Prevenção primária e secundária  

- Melhoria das taxas de cobertura vacinal ao nível do Programa  Nacional de Vacinação (PNV) e vacinação 

contra a gripe sazonal  

Indicador: Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas 

crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação 

Indicador: Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos 

de idade no ano em avaliação 

Indicador: Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas 

- Promoção da alimentação saudável e atividade física  

Indicador - % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de promoção da 

alimentação saudável de âmbito populacional 

Indicador - % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de promoção da atividade 

física de âmbito populacional 

Indicador: % de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educações para a saúde (EpS) 

integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física 

Indicador: % de crianças/alunos(as) dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), abrangidos pelo 

Programa de Saúde Escolar (PSE), alvo de educações para a saúde (EpS) integradas em Projetos de Educação 

para a Saúde (PES), na área da alimentação saudável e atividade física 

- Colaboração na implementação da estratégia integrada para a redução do consumo de sal 

Indicador: Nº de projetos/iniciativas implementados no âmbito da estratégia  

- Executar a candidatura do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), na área da promoção da 

alimentação saudável e atividade física, tendo em conta as atividades previstas para o ano 2018. 

Indicador Nº de unidades funcionais abrangidas pelo projeto 
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- Prevenção do consumo de Tabaco 

Indicador: % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo 

de âmbito populacional 

Indicador: % de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS 

tendo como referência o ano anterior 

- Rastreios oncológicos de base populacional  

Indicador: % de ACES com rastreio de cancro da mama organizado  

Indicador: % de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética no último 

ano 

Indicador: % de ACES com rastreio de cancro do colo do útero organizado  

Indicador: % de ACES com rastreio de cancro do colon e reto organizado  

- Saúde oral  

Na sequência do Despacho 8591-B/2016, de 1 de julho, o Projeto de Saúde Oral tem sido desenvolvido na 

ARSLVT, I.P., desde 2016. 

No final de 2017, 11 dos 15 ACES prestavam cuidados de Medicina Dentária, tendo sido realizadas, neste ano, 

cerca de 23000 consultas desta atividade assistencial. 

Para 2018, e de acordo com o atual Programa de Governo, a ARSLVT, I.P., pretende dar seguimento ao 

alargamento da integração dos médicos dentistas nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de 

Saúde, prevendo ter equipas de médicos dentistas nos 15 ACES da Região. 

- Programa Regional de Prevenção e Controlo da Diabetes  

As prioridades para 2018 são incrementar o Rastreio da Retinopatia diabética (com maior divulgação à 

população) e fomentar o trabalho colaborativo com as UCFD e Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT, 

promovendo a implementação de boas práticas clínicas.   

Indicador: % de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da retinopatia diabética  

Indicador: Proporção de utentes com novo diagnóstico de diabetes tipo 2 (DM2) em terapêutica com 

metformina em monoterapia   

 

 Melhorar o acesso e qualidade do sistema de saúde (Medidas de Intervenção Estratégica) 

- Telemedicina /Telerastreio dermatológico  

Indicador: % de ACES cobertos com telemedicina /telerastreio dermatológico 

- Garantir “Tempos Máximos de Resposta Garantidos” TMRG 

 Redução dos internamentos, consultas e urgências hospitalares evitáveis 
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Indicador: % de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa 

atendidos em tempo adequado  

Indicador: Mediana de espera para a cirurgia 

 Otimizar a gestão de medicamento  

Indicador: Implementar programa de reconciliação terapêutica em doentes de alto risco para Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM) (% unidades de saúde) 

Indicador: % de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de 

medicamentos prescritos 

 

 Valorização dos Recursos Humanos 

Pretende-se valorizar os Recursos Humanos através de: 

- Formação   

- Integração na carreira de colaboradores - concursos de ingresso para médicos, enfermeiros e assistentes técnicos 

- Integração de contributos na gestão dos serviços após terem sido ouvidos os colaboradores da Sede – Dia Aberto. 

- Implementação do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, 

decorrente da Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 42, 

de 28 de fevereiro de 2017. 

O programa identificado visa regularizar as situações contratuais desadequadas relativas a postos de trabalho 

que, não abrangendo carreiras com regime especial, correspondam a necessidades permanentes dos serviços da 

administração direta, central ou desconcentrada, e da administração indireta do Estado, incluindo o setor 

empresarial do Estado, sem o adequado vínculo jurídico, desde que se verifiquem alguns dos indícios de 

laboralidade previstos no artigo 12.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

 Interligação de cuidados 

- Promoção de projetos de Interligação de cuidados – áreas:  

 Articulação para a realização de Meios Complementares de Diagnóstico (MCDT) e Terapêutica no SNS 

Indicador: Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP) 

 Programas para valorização do percurso dos utentes no SNS 

 Implementação de programas integrados de apoio domiciliário 

Indicador: Formação de novas Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (por cada 

100.000 a 150.000 habitantes) 

 Garantir a sustentabilidade financeira  

 



Plano de Atividades 2018 – ARSLVT, I.P. 
  

Rastreios oncológicos de base populacional – Compromisso Institucional 

O diagnóstico precoce através de rastreios organizados de base populacional tem vindo progressivamente a 

ser encarado como uma prioridade do Ministério da Saúde (MS) na área do Cancro, enquanto forma de combate à 

mortalidade e morbilidade prematura. Em 2013, o Despacho 4808/2013, veio reforçar as competências das ARS 

em matéria de organização e cobertura para os três rastreios oncológicos (cancro da mama, cancro do colo do 

útero e cancro do colon e reto), nomeadamente no cumprimento das metas anuais definidas pelo Programa 

Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO) da Direção-Geral da Saúde (DGS). Recentemente, o XXI Governo 

Constitucional consagrou no seu Programa de Saúde a importância estratégica da promoção da saúde, da 

prevenção primária e da prevenção secundária, reforçada pelo Despacho n.º 4771-A/2016 de 6 de abril, publicado 

no DR 2.ª série n.º 68 de 7 de abril 2016, que determina um conjunto de iniciativas e de obrigações específicas para 

as Administrações Regionais de Saúde implementarem.  

Nessa base, a ARSLVT, I.P., tem como uma das suas maiores prioridades, a prevenção da doença oncológica, 

nomeadamente a prevenção secundária do cancro do colon e reto, do cancro do colo do útero e do cancro da mama 

feminino. Assim, a ARSLVT disponibiliza um programa de rastreio, com o objetivo de diagnosticar precocemente e 

tratar de forma atempada estes cancros e que será disponibilizado a toda a população elegível de RLVT. 

 

- Rastreio do cancro da mama 

O Programa Regional de Rastreio do Cancro da Mama, de base populacional, prevê o convite, de dois em dois 

anos, das mulheres elegíveis dos 50 aos 69 anos de idade, para realização de mamografia (teste de rastreio), 

seguida, nos casos suspeitos, de consulta de aferição e exames complementares de diagnóstico e terapêutica) e 

encaminhamento para consulta hospitalar para tratamento.  

O rastreio populacional do cancro da mama em RLVT tem sido executado em cooperação com a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).  

Abrange atualmente quatro ACES - Lezíria, Médio Tejo, Oeste Norte, Estuário do Tejo - Taxa de cobertura de 

27% da Região. Para o ano de 2018 prevê-se o alargamento da cobertura aos 15 ACeS da ARSLVT. esperando-se 

abranger 229.418 mulheres (população alvo anual). 

 

- Rastreio do cancro do colo do útero 

Este Programa prevê a convocatória de cinco em cinco anos de todas as mulheres com idade compreendida 

entre os 30 e os 65 anos de idade, para realização de citologia nas Unidades dos Centros de Saúde, pelos Médicos 

de Família e/ou Enfermeiros Especialistas, havendo lugar à posterior referenciação dos casos positivos para 

colposcopia e tratamento, nos Hospitais.  

Em 2017 iniciou-se o projeto-piloto em 6 ACES, cobrindo na totalidade a Península de Setúbal (3 ACES) e 

Lisboa (3 ACES).  Para 2018, pretende-se alargar o programa a toda a ARSLVT, com 100% de cobertura por ACES, 

esperando abranger-se 191.795 (população alvo anual) mulheres dos 30 aos 65 anos de idade. 
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- Rastreio do cancro colo-retal 

 

Este Programa prevê a convocatória da população elegível com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos, 

para pesquisa de sangue oculto nas fezes, de dois em dois anos, e eventual encaminhamento para colonoscopia, nos 

casos positivos, a ser realizada nos hospitais.  

Em 2017, iniciou-se projeto-piloto em 3 ACES da Península de Setúbal. O objetivo para 2018 é alargar o 

programa a toda a ARSLVT, com 100% de cobertura por ACES, esperando abranger-se 583.255 (população alvo 

anual) com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos. 

 

Rastreio da retinopatia diabética 

Em 2017 foi alargado o Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética (RRD) a toda a Região, tendo-se 

atingindo uma taxa de cobertura geográfica de 100% (15 ACES da Região e todas as Unidades de Saúde).  

O Programa de RRD, prevê que todas as pessoas com diabetes elegíveis sejam convocadas pelos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) para realizar uma retinografia anualmente. As retinografias são realizadas por 

Ortoptistas nos CSP. É feita a leitura dos exames por Oftalmologistas e os resultados são disponibilizados aos 

Médicos de Família através de uma plataforma informática. Os casos positivos e inconclusivos são 

referenciados para uma  consulta de oftalmologia nos Hospitais. 

Em 2016, a ARSLVT, IP iniciou a implementação de um projeto-piloto de RRD em quatro ACES – Lisboa Norte, 

Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Oeiras e Estuário do Tejo – que foi estendido, em 2017, a mais cinco ACES – 

Amadora, Sintra, Loures-Odivelas, Cascais e Almada-Seixal – o que permitiu a cobertura total da Região.  

Para o Programa de RRD da Região contribui a resposta dada, em complementaridade, pela Associação 

Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), que executa o programa, atualmente, em seis dos 15 ACES, cujo 

rastreio está integrado num acordo de cooperação celebrado com a ARSLVT,IP que inclui o seguimento dos 

doentes em consulta de oftalmologia nos casos cujo diagnóstico demonstra essa necessidade (casos positivos e 

inconclusivos). 

Em 2017, foram rastreadas para a retinopatia diabética 74.744 pessoas dos 15 ACES da ARSLVT, IP (29% dos 

utentes com registo de diabetes - a dezembro de 2016). Destes 74.744 utentes rastreados, 7.914 foram 

encaminhados para seguimento e eventual tratamento em consulta de oftalmologia, nos Hospitais do SNS e na 

APDP, dos quais 3.550 por diagnóstico de retinopatia. 

Para o ano de 2018 prevê-se atingir 30% da proporção de utentes com registo de diabetes que realizaram 

rastreio da retinopatia diabética.  

Rastreio Visual Infantil  

A ambliopia é um reconhecido problema de saúde pública, sendo considerada a causa mais frequente de perda 

de visão monocular. A sua prevalência situa-se entre 2 e 4%, e o sucesso do tratamento poderá ser da ordem dos 

100%, dependendo sobretudo da precocidade do diagnóstico. 
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O Ministério da Saúde, através do Despacho n. º 5868-B/2016, de 02/05, implementa, no âmbito do Programa 

Nacional para a Saúde da Visão, o Rastreio de Saúde Visual Infantil (RSVI) de base populacional, para deteção 

precoce da ambliopia em crianças aos 2 e 4-5 anos de idade. As experiências-piloto foram realizadas na 

Administração Regional de Saúde do Norte, estendendo-se atualmente a todas as Administrações Regionais de 

Saúde. 

A ARSLVT irá proceder à implementação deste Programa, de forma faseada, com início em Maio, em todas 

as Equipas de Saúde da Família (UCSP e USF) de dois ACES, com a colaboração do Instituto Oftalmológico Dr. Gama 

Pinto, que irá realizar a leitura dos exames e acompanhar os casos positivos. Prevê-se abranger pelo Programa de 

RSI, 3020 crianças que perfazem 2 anos, em 2018. 

 

Plano de TeleSaúde 

Face à dispersão geográfica dos ACES e Unidades Hospitalares da ARSLVT, I.P., à assimetria de recursos e 

outros constrangimentos de ordem logística que me muito têm vindo a contribuir, de uma forma geral, para uma 

disponibilização de serviços de saúde assimétrica e uma cobertura das necessidades em saúde da população 

residente menos universal, tornou-se necessário o  recurso a soluções de TeleSaúde que permitem prestar 

remotamente cuidados de saúde como consultas, diagnóstico e tratamento de doenças e lesões, monitorização de 

doentes, investigação, avaliação e até promover ações de formação e educação contínua dos profissionais de saúde 

e da população (WHO, 2016) com a garantia de uma boa qualidade técnica (DGS, 2015).  

Sem substituir a carência de profissionais de saúde na Região, esta solução permite sobretudo: 

1) Fazer chegar os cuidados de saúde inexistentes numa zona da Região a mais cidadãos; 

2) Aproximar a prestação de cuidados ao utente, contribuindo para o conforto do cidadão e para a integração 

de cuidados e 3) maximizar tempos de deslocação dos profissionais.  

Procurando dar resposta às necessidades reais dos utentes, as atividades de Telesaúde a promover e 

desenvolver na ARSLVT, I.P., assumem com principal objetivo a aproximação da prestação de serviços de saúde às 

pessoas, sendo a organização desta atividade e as necessárias ligações a criar intra e entre instituições um 

processo cujo fluxo será desenhado em função desta premissa.  

Neste sentido, mais do que desenvolver iniciativas de prestação remota de cuidados de saúde por si só, estas 

deverão ser guiadas por respostas a perguntas como “Há necessidade de cuidados de saúde que não estão 

satisfeitas no modelo atual? Poderiam ser supridas através de soluções de TeleSaúde?” ou “Que serviços fazem com 

que os utentes se desloquem com maior frequência aos cuidados de saúde? Poderiam ser realizados por 

teleconsulta?”   

Por último, destaca-se ainda a importância dos registos da informação inerente a toda a atividade 

desenvolvida no âmbito da TeleSaúde. Sendo crucial o registo da informação clínica no processo eletrónico do 

utente, o registo administrativo dos processos de agendamento e marcações dos atos são também fator 

determinante para o sucesso, uma vez que só com registos completos se poderá monitorizar, avaliar e melhorar a 

atividade desenvolvida. Note-se a este propósito que a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2015), no âmbito da definição 
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dos processos associados às teleconsultas programadas e urgentes, permite ainda identificar indicadores de 

avaliação e desta atividade. Não obstante a complementaridade oriunda da utilização de outros indicadores, a 

sistematização desta informação faz parte do planeamento da área de TeleSaúde da ARSLVT, I.P., para 2018.  

Todos estes registos permitirão ainda construir, de forma mais sólida e consistente, o histórico de produção 

da atividade de TeleSaúde na Região.  

Desta forma, prevê-se para 2018 a implementação do seguinte Plano de TeleSaúde: 

 Telemedicina - teleconsultas médicas 

Atividade telemedicina 2018 
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018 
Telemedicina (c/ 
presença doente)  

QUEM REQUISITA O SERVIÇO 

ACES - 
Oeste Norte  

HOSPITAL 
CENTRAL DO 

FUNCHAL, EPE  

ULS 
CASTELO 
BRANCO, 

EPE  

ACES - 
Amadora  

ACES - Sintra  
ACES – 

Médio Tejo  
ACES –  
Lezíria  

ULS DO 
NORTE 

ALENTEJAN
O, EPE  

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO 
ROVISCO PAIS  

CENTRO 
HOSPITALAR 

DE LISBOA 
NORTE, EPE 

CENTRO 
HOSPITALAR 
MÉDIO TEJO, 

EPE  

HOSPITAL 
SANTARÉM, 

EPE  

HOSPITAL 
LEIRIA, EPE  

A QUEM É 
PEDIDO O 
SERVIÇO 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
NORTE, EPE  

Nefrologia  
Cirurgia 
Vascular  

    

    

      Neurologia  
Reumatologia 

Cirurgia 
Vascular  

Psiquiatria  
Oncologia/cit 

otóxicos  
Nefrologia  

ORL  

    

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
OCIDENTAL, 
EPE  

  Nefrologia  Nefrologia                      

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRAL, EPE  

                          

HOSPITAL 
FERNANDO DA 
FONSECA, EPE 

      

Nefrologia 
Cirurgia 
geral - 

Feridas 
complexas 

Nefrologia 
Cirurgia 
geral - 

Feridas 
complexas 

                

CENTRO 
HOSPITALAR 
DO OESTE, 
EPE 

                          

CENTRO 
HOSPITALAR 
MÉDIO TEJO, 
EPE 

Nefrologia  

        

Nefrologia 
Unidade de 
Diabetes e 
Obesidade 

Nefrologia Nefrologia 

    

Urgência 
Psiquiatria 

Nefrologia Nefrologia 

Fonte: Relatório “Projetos de Telesaúde”, Departamento de Planeamento e Contratualização ARSLVT, I.P., set 2017 e levantamento próprio
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Tal como as consultas médicas que se desenvolvem sem recurso a opções de TeleSaúde, a telemedicina 

também pode promover a reunião de profissionais de saúde em torno de um caso clínico e promover a sua 

discussão sem a presença do doente.  

 Telemedicina - Teleconsultas não médicas 

Uma vez que os benefícios observados para as consultas médicas são também aplicáveis aos atos não 

médicos, estão a ser desenvolvidas atividades de preparação no âmbito da telenutrição12 que estão 

previstas entrar em produção em 2018. 

A partir desta experiencia, ao longo de 2018 serão ainda desenvolvidas outras atividades não médicas 

como telepsicologia, telecessação tabágica. 

De salientar que o avanço e afirmação destas áreas deverá ser acompanhado de forma igualmente 

inovadora de modelos de financiamento que permitam refletir no financiamento das instituições a melhoria 

dos serviços prestados através de soluções de TeleSaúde. 

 Telemonitorização  

 A telemonitorização visa acompanhar doentes, geralmente crónicos ou em reabilitação, de forma 

remota. Sustentado cientificamente pela definição de parâmetros clínicos que são recolhidos de forma 

sistemática através de sensores especialmente desenvolvidos para o efeito, transmitem periodicamente a 

informação necessária para que os profissionais de saúde possam evitar a descompensação ou exacerbação 

da doença crónica. No caso da reabilitação, poderá permitir uma maior autonomia presencial das instituições 

de saúde.  

Atualmente, estão já definidas formas de pagamento específicas para a telemonitorização de três 

doenças/situações clínicas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, Enfarte Agudo do Miocárdio e Insuficiência 

Cardíaca (ACSS, 2016).  

Para 2018, no âmbito da telemonitorização, prevê-se a submissão de projetos de telemonitorização13 a 

candidatar no âmbito de linhas de financiamento criadas para este efeito – ACSS, CCDR,P2020, etc.  

 Telediagnóstico 

O telediagnóstico consiste na partilha de exames entre profissionais de saúde, havendo posteriormente, 

no retorno deste envio, a partilha dos resultados.  

Telediagnóstico 2018 

                                                             
12 Tendo a ARSLVT, I.P.,  apenas 7 nutricionistas nos cuidados de saúde primários (3 no ACES Arco Ribeirinho, 3 no ACES Almada Seixal e 1 no 

ACES Arrábida,) o objetivo desta atividade é inicialmente otimizar a atividade desenvolvida no ACES e se possível com o Hospital da abrangência 

geográfica para que posteriormente possa haver prestação de serviços de nutrição através de teleconsulta a utentes de outras áreas da Região. A 

este propósito, refira-se que o trabalho já permitiu identificar que no ACES Almada-Seixal o apoio será no âmbito da telefomação-educação escolar 

e no ACES Arco Ribeirinho no âmbito da teleconsulta entre unidades do próprio ACES ,de forma proporcionar maior conforto aos utentes e a 

reduzir tempos de deslocação dos profissionais. 

13 Por exemplo, ligando, no âmbito da telemonitorização, o Hospital de Santarém e o ACES da Lezíria ou, no âmbito do “hospital do futuro” , 

monitorizando doentes com insuficiência renal em diálise peritoneal  através do acompanhamento remoto da diálise peritoneal. 
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2018 
  

QUEM REQUISITA SERVIÇO 

CENTRO HOSPITALAR DO 
OESTE  

A QUEM É PEDIDO SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E . 
Radiologia  
Anatomia Patológica  

Fonte: Relatório “Projetos de Telesaúde”, Departamento de Planeamento e Contratualização ARSLVT, I.P., set 2017 e 
levantamento próprio 

 

 Teledermatologia  

A teledermatologia, pelo método em tempo diferido –pedido de consulta pelo MGF ao Serviço de Dermatologia do 

Hospital, com envio da informação clinica necessária à referenciação e anexação de ficheiros contendo fotos das 

lesões, através do programa informático CTH e recurso a máquina fotográfica com requisitos específicos e de acordo 

com Norma da DGS ( isto é. utilizando tecnologias de telecomunicações e informática) , tendo como um dos principais 

objetivos/vantagens evitar que fiquem à espera patologias prioritárias benignas ou malignas, começou a ser 

implementada nos primeiros meses de 2016 nos ACES da Lezíria e do Médio Tejo, com referenciação, ambos, para o 

IPO-Lisboa. No final de 2017 estava em funcionamento em 13 dos 15 ACES da RSLVT – todos eles, totalmente cobertos 

– e envolvendo 10 Hospitais. 

No ano transato, o nº de consultas de telerrastreio dermatológico realizadas nestes Hospitais ascendeu a 2 565 ,com 

um tempo médio de resposta de 13,1 dias – refira-se que a lista de espera para consulta de Dermatologia 

convencional, no final de 2017,no conjunto dos Hospitais da Região, foi de 190,7 dias.   

Prevê-se 100 % de cobertura até final do 1º semestre de 2018, com a implementação do projeto nos ACES da 

Amadora e de Sintra. 

 

Saúde Mental 

Medidas estratégicas  

 Reforço da área da promoção da saúde e prevenção da doença; 

 Reforço na articulação e integração de cuidados, nomeadamente entre Cuidados Hospitalares e Cuidados de 

Saúde Primários, assim como com outras estruturas como Câmaras, Segurança Social, IPSS, Escolas, etc.; 

 Implementar o Plano Nacional de Saúde Mental na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT). 

Estratégias para potenciar os cuidados de Saúde Mental da Infância e Adolescência 

I. Reforço dos serviços de Psiquiatria da Infância e da Adolescência com forte componente 

comunitária 

 Reforço ou constituição de Serviços de Psiquiatria da Infância e da Adolescência nos hospitais 

mais periféricos de RLVT, incluindo equipas multidisciplinares constituídas por Pedopsiquiatras, 

Psicólogos, Enfermeiros, Técnicos de Serviço Social, Psicomotricistas e Terapeutas Ocupacionais, de 

forma a que seja possível desenvolver cuidados de proximidade à população, e potenciar intervenções 

em colaboração com outras estruturas criando respostas locais de saúde; 
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 Reforço da Psiquiatria da Infância e Adolescência como especialidade autónoma, constituindo-se 

como Serviços com equipas multidisciplinares, organizando a prestação de cuidados em Equipas de 

ambulatório com enfoque comunitário, Hospital de Dia e Psiquiatria de Ligação tendencialmente 

integradas em Departamentos de Saúde Mental em articulação com os Serviços de Psiquiatria de adultos, 

rentabilizando recursos e intervenções em famílias, e a transição de jovens aos 18 anos, garantindo a 

continuidade de cuidados e uma maior aproximação entre estas duas especialidades; 

 Alargamento da capacidade de internamento de adolescentes na RLVT, através da criação de 

unidades de internamento.  

 

II. Reforço do trabalho de articulação de cuidados e de programas de base comunitária 

 Estabelecimento de programas de articulação com os Cuidados de Saúde Primários e de parcerias com 

as estruturas comunitárias de forma a criar, a nível local, uma rede de cuidados com vários níveis de 

intervenção, envolvendo Escolas, Municípios, estruturas ligadas à Justiça e proteção de menores e ainda 

IPSS; 

 Articulação com a ERA, na ARSLVT, I.P., de forma a implementar medidas que promovam esta 

articulação, nomeadamente através da integração de equipas de saúde mental comunitárias em 3 dos 

novos centros de saúde a construir em Lisboa; adaptação de funcionalidades do CTH e definição de 

indicadores que promovam a articulação; 

 Articulação com a Coordenação Regional de Saúde Pública na ARSLVT, I.P.. 

 

III – Início de funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental  

 Acompanhamento de experiências–piloto; 

 Elaboração de documento para identificação de aspetos a melhorar no processo de referenciação no 

âmbito da RNCCISM; 

 Admissão e avaliação de novas propostas. 

 

Estratégias para potenciar os cuidados de Saúde Mental do Adulto  

I - Adequar a estrutura organizativa dos Serviços de Saúde Mental às necessidades da população  

 Constituição de Departamentos de Saúde Mental (integrando Serviços de Psiquiatria de Adultos e 

Serviços de Psiquiatria da Infância e da Adolescência) em todos os Hospitais/Centros Hospitalares 

responsáveis por mais de 200.00 habitantes, e reforço ou criação das necessárias condições, de forma a 

que seja possível desenvolver cuidados de proximidade à população, criando respostas locais de saúde 

em articulação com outras estruturas; tendo em conta a precária situação dos serviços mais periféricos 

da Região, estes devem constituir o foco prioritário de intervenção de forma a ultrapassar a situação de 

grave iniquidade no acesso aos cuidados por parte da população; abertura do Departamento de Saúde 
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Mental do Centro Hospitalar do Oeste; clarificação da área de influência entre os serviços dos vários 

hospitais, de forma a garantir a necessária responsabilização e também a afetação de recursos necessária 

para a concretização de prestação de cuidados; planeamento de novas respostas nos novos polos 

hospitalares;  

 Garantir que em todos os Serviços estão reunidas as condições necessárias (em termos de recursos 

logísticos e humanos) para que, de acordo com a legislação, integrem Unidade de Internamento, Equipa 

de ambulatório com enfoque comunitário, Hospital de Dia e Psiquiatria de Ligação; para 2018, é 

prioritário o reinvestimento nas Equipas Comunitárias de modo global e a abertura de Hospitais/Áreas 

de Dia nos Serviços de Psiquiatria dos Hospitais do Barreiro-Montijo e Setúbal; criação de Unidades de 

ECTs em Hospitais em que inclusivamente já existe o material e a formação necessário para a sua 

implementação como é o caso do Hospital de Setúbal; realização de obras de recuperação em Serviços 

que se encontram em situações de grande degradação e com má delimitação de áreas funcionais 

implicando grave risco para os doentes; crescimento e estruturação do Serviço de Psiquiatria do CHO, 

com abertura da unidade de internamento; melhoria do funcionamento do Serviço de Urgência dos 

vários serviços. 

 

II – Início de funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental  

 Acompanhamento de experiências–piloto; 

 Elaboração de documento para identificação de aspetos a melhorar no processo de referenciação no 

âmbito da RNCCISM; 

 Admissão e avaliação de novas propostas. 

 

III - Conselho Regional de Saúde Mental (CRSM) da ARSLVT, I.P., em que estão representados todos os 

intervenientes em Saúde Mental na Região, pretendendo-se identificar os principais problemas e definir estratégias 

de intervenção conjuntas. Após a 1ª reunião, em 2017, e depois de analisadas as prioridades identificadas pelos 

vários membros do CRSM, será elaborado o Plano Regional de Saúde Mental que deverá ser aprovado pelo Conselho 

Regional. 

 

Cuidados Paliativos 

A Coordenação Regional da Rede Nacional de Cuidados Paliativos prevê, para o ano de 2018, a formação de novas 

Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) tendo em conta a dispersão da população da 

ARSLVT, I.P., e o recomendado pela CNCP (existência de uma ECSCP por cada 100 000 a 150 000 habitantes). Por 

conseguinte, transpondo estas recomendações para os ACES da ARSLVT, I.P., teremos:        
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TABELA 5– ESTIMATIVA DAS EQUIPAS COMUNITÁRIAS DE SUPORTE EM CUIDADOS  

PALIATIVOS (ECSP) NECESSÁRIAS SEGUNDO OS HABITANTES POR ACES DA ARSLVT, I.P. 

Localização Geográfica Habitantes  
ECSCP 

Recomendadas  
ECSCP Existentes  

ACES Lisboa Norte  225 038 2 0 

ACES Lisboa Central  257 300 2 0 

ACES Lisboa Oriental e Oeiras  233 465 2 1 

ACES Cascais  207 924 2 0 

ACES Amadora  175 738 1-2 0 

ACES Sintra  379 786 3 0 

ACES Loures-Odivelas  349 005 3 1 

ACES Estuário do Tejo  246 579 2 0 

ACES Almada – Seixal  333 811 3 0 

ACES Arco Ribeirinho  214 962 2 0 

ACES Arrábida  234 245 2 1 

ACES Oeste Norte  175 702 1-2 0 

ACES Oeste Sul  207 855 2 0 

ACES Médio Tejo  226 700 2 0 

ACES Lezíria  196 137 2 0 

TOTAL 3 664 247  31-33 3 

                                         Fonte: INE, I.P.. Resultados Definitivos Censos de 2011  

Face à atual exiguidade de respostas às necessidades das populações, a meta de crescimento, definida pela CNCP, 

é a existência de uma ECSCP por ACES, pelo que será necessário criar pelo menos 12 ECSCP.  

 Enquanto os ACES não disponham de ECSCP, as Equipas Intra-hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos 

(EIHSCP) das instituições hospitalares devem estender a sua atividade de consultadoria aos profissionais de saúde 

dos CSP, Equipas/Unidades da RNCCI e ERPI/D da sua área de influência.    

Relativamente às EIHSCP, a CNCP recomenda a existência de uma EIHSCP por hospital. Em 2016, na ARSLVT, I.P., 

foram identificados 11 Hospitais/Centros Hospitalares com EIHSCP já constituída. 

TABELA 6 – EQUIPAS INTRA-HOSPITALARES DE SUPORTE EM CUIDADOS PALIATIVOS (EIHSCP) EXISTENTES  

POR   UNIDADE HOSPITALAR DA ARSLVT, I.P. 

Instituição  Distrito  Nº Camas EIHSCP  

Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE  Setúbal  347 Sim  

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE  Lisboa  1341 Sim  

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE  Lisboa  1078 Sim  

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE  Lisboa  779 Não  

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE  Setúbal  380 Sim  

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE  Santarém  377 Não  

Centro Hospitalar do Oeste  Lisboa  331 Sim  

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa  Lisboa  121 Não  

Hospital Beatriz Ângelo, PPP  Lisboa  442 Sim  

Hospital de Cascais - Dr. José de Almeida, PPP  Lisboa  277 Sim  

Hospital de Vila Franca de Xira, PPP  Lisboa  311 Sim  

Hospital Garcia de Orta, EPE  Setúbal  544 Sim  

Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, EPE  Lisboa  770 Sim  

Hospital Distrital de Santarém, EPE  Santarém  372 Não  

Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, EPE  Lisboa  264 Sim  

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto  Lisboa  0 Não  

            Fonte: ARLSVT, I.P.  
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Dada a especificidade do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, 

não se prevê a necessidade de criação de uma EIHSCP nestas estruturas. Caso algum doente dessas instituições 

necessite de seguimento por uma equipa especializada de Cuidados Paliativos, o mesmo será assegurado pela ECSCP a 

criar na sua área de localização.  

Não obstante, torna-se também necessário fomentar o desenvolvimento das EIHSCP já constituídas, no sentido de 

assegurar que as mesmas cumprem a dotação mínima de pessoal estabelecida no PEDCP, desenvolvam a sua atividade 

no hospital, em consulta externa e ainda em hospital de dia.  

    

Unidades De Cuidados Paliativos (UCP)  

As UCP destinam-se ao acompanhamento dos doentes com necessidades paliativas mais complexas, em situação 

de descompensação clínica ou emergência social, devendo as mesmas estar preferencialmente integradas em 

hospitais de agudos. Preconiza-se a necessidade de 40 a 50 camas em UCP hospitalares, por 1 000 000 de habitantes.  

Assim, na ARSLVT, I.P., prevê-se a necessidade da existência de 146-183 camas em UCP hospitalares.  

Atualmente, existe apenas uma UCP nos hospitais da Região (no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, com a 

lotação de 10 camas), mas encontra-se englobada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).  

Prevê-se, até final de 2018, que pelo menos os hospitais do grupo de financiamento E (na RLVT engloba o Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.; o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E.; e o Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, E.P.E.) e F (na RLVT engloba o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, E.P.E.) devem 

ter Serviços de CP de referência, com UCP, EIHSCP com CE/HD e eventualmente apoio domiciliário (se os ACES da 

Região não tiverem ECSCP). Devendo contudo ser também incentivada a abertura de UCP em todos os hospitais com 

mais de 200 camas e/ou Serviço de Oncologia.  

Na ARSLVT, I.P., encontram-se 11 UCP-RNCCI, com um total de 139 camas de internamento. 

 

           TABELA 7 – UNIDADES DE CUIDADES PALIATIVOS-RNCCI EXISTENTES NA ARSLVT, I.P. 

Distrito Instituição Localidade Nº Camas 

Lisboa  Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus  Belas 12  

Lisboa  Hospital Residencial do Mar  Bobadela 8  

Lisboa  
Ametic, Lda - Apoio Móvel Especial à Terceira Idade e Convalescentes, 

Lda.  

Lourinhã 
7  

Lisboa  Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação   Mafra 20  

Lisboa  Naturidade Oeiras, S.A  Laveiras 14  

Lisboa  Clínica S. João de Deus  Lisboa 12  

Lisboa  Instituto São João de Deus - Residência São João de Ávila  Lisboa 7  

Santarém  TMG - Residência Para Seniores, Lda.  Ourém 15  

Setúbal  Santa Casa da misericórdia de Alhos Vedros   Alhos Vedros 20  

Setúbal  Hospital Nossa Senhora da Arrábida  Azeitão 14  

Setúbal  Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.  Barreiro 10  

              Fonte: ARLSVT, I.P . 
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Formação  

A formação deve ter sempre uma componente interdisciplinar e abordar a natureza do trabalho de todos os 

outros profissionais da equipa base (médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo). Para além disso devem 

procurar agrupar-se os elementos que irão trabalhar juntos na mesma unidade de saúde ou área geográfica, para que 

criem laços e aprendam a trabalhar em conjunto, de forma interdisciplinar.  

No sentido de potenciar a formação em Cuidados Paliativos na ARSLVT, I.P., pretende-se realizar as seguintes 

formações:  

 Pelo menos um Curso Básico de Cuidados Paliativos anualmente, destinado a profissionais dos CSP e da RNCCI;  

 Pelo menos um Curso de Cuidados Paliativos de Nível Intermédio anualmente (plano curricular a ser definido 

pela CNCP), destinado a profissionais da RNCCI e a profissionais de serviços com elevada prevalência de 

doentes com necessidades paliativas (Medicina Interna, Oncologia, Medicina Geral e Familiar…);  

 Uma formação sobre o uso de instrumentos de identificação precoce de doentes com necessidades paliativas 

(por exemplo NECPAL), destinado aos profissionais das equipas consultoras de CP (ECSCP e EIHSCP), para que 

estes posteriormente sejam formadores dos profissionais de saúde das instituições onde prestam apoio. 

 

Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) 

A Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), aprovada pelo Despacho nº 31292/2008, de 5 de 

dezembro, estabelece o modelo de intervenção dos serviços de saúde face ao fenómeno dos maus tratos em crianças e 

jovens. 

São objetivos programáticos desta Ação: 

 Promover os direitos das crianças e jovens, em particular a saúde, através da prevenção da ocorrência de maus 

tratos, da deteção precoce de contextos, fatores de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de 

cuidados e da sinalização e ou encaminhamento dos casos identificados; 

 Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido, incrementar a preparação técnica dos 

profissionais, concertar os mecanismos de resposta e promover a circulação atempada de informação 

pertinente. 

No âmbito desta Ação, são criadas equipas interdisciplinares, tanto nos cuidados de saúde primários como nos 

hospitais com atendimento pediátrico, designadas, respetivamente, Núcleos de Apoio à Criança e Jovem em Risco 

(NACJR) e Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR). Estes Núcleos constituem-se como 

uma referência institucional quanto a maus tratos em crianças e jovens, tanto na ação preventiva junto da população, 

como na consultadoria prestada aos profissionais de saúde, na condução de casos e na interlocução com outras 

entidades de primeira linha com competência em matéria de infância e juventude. 

A ASCJR é coordenada, ao nível nacional, por uma Comissão de Acompanhamento que funciona na dependência 

da Direção-Geral da Saúde. 
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Cabe às ARS a coordenação, acompanhamento e execução da ASCJR ao nível regional, nomeadamente, compete-

lhes a alocação e gestão de recursos humanos, físicos e materiais, a formação em serviço, o financiamento da atividade 

dos Núcleos e os procedimentos administrativos, dentro da organização e recursos já existentes. Em cada ARS é 

designado um coordenador da ASCJR que assegura, igualmente, a interlocução a nível central através da Comissão de 

Acompanhamento da DGS. 

Na ARSLVT, I.P., atualmente, estão nomeados 61 Núcleos, distribuídos por todos os ACES e todos os Hospitais 

com atendimento pediátrico, conforme quadro seguinte. 

Distribuição dos Núcleos na ARSLVT, I.P. 

ACES 

Núcleos de Apoio 
à Criança e Jovem 

em Risco 
(NACJR) 

 HOSPITAIS 

Núcleos Hospitalares 
de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco 
(NHACJR) 

Lisboa Norte 4  CH Lisboa Norte 1 
Lisboa Central 3  CH Lisboa Central 1 
Lisboa Ocidental e Oeiras 3  CH Lisboa Ocidental e Oeiras 1 
Cascais  1  H. Cascais  1 
Amadora 1  H. Fernando da Fonseca 1 
Sintra 3  H. Beatriz Ângelo 1 
Loures - Odivelas 3  H. Vila Franca de Xira 1 
Estuário do Tejo 5  H. Garcia de Orta 1 
Almada - Seixal 2  CH Barreiro Montijo 1 
Arco Ribeirinho 1  CH Setúbal 1 
Arrábida 3  CH Oeste 2 
Oeste Norte 3  CH Médio Tejo 1 
Oeste Sul 3  H Santarém 1 
Médio Tejo 10  IPO FG 1 
Lezíria 1  TOTAL 15 

TOTAL 46    
 

Os N(H)ACJR da ARSLVT, I.P., são constituídos por um total de mais de 230 profissionais de saúde que exercem 

as suas competências numa base de autonomia funcional e técnica e no respeito pelos princípios da privacidade e 

confidencialidade. Aos profissionais que integram os N(H)ACJR é definido um nº de horas semanais compatível com o 

trabalho desenvolvido.  

 

Plano de atividades para 2018 

Objetivos Atividades 

Assegurar a interlocução com a Comissão 
de Acompanhamento na DGS 

- Participação nas reuniões agendadas 

- Colaboração na elaboração de orientações 

- Apresentação do relatório regional 

Operacionalizar, na ARSLVT, I.P., as 
orientações da Comissão de 
Acompanhamento 

- Divulgação por todos dos N(H)ACJR 

- Participação em ações informativas e de sensibilização com os ACES e Hospitais 

Operacionalizar na ARSLVT, I.P., as 
determinações do Despacho 5656/2017, 
de 28 de junho 

- Divulgação do Despacho pelas Direções e Administrações 

- Solicitação das medidas adotadas 

- Realização de reuniões informativas locais  

Planear e efetuar a coordenação 
pedagógica da formação em serviço  

- 1 ciclo básico “Maus tratos em Crianças e Jovens: Intervenção dos Serviços de 
Saúde” 

- 2 ações “Enquadramento legal na promoção e proteção dos direitos da criança” 

Divulgar a ASCJR e sensibilizar para a - Participação em Encontros, Congressos e Seminários 
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problemática dos maus tratos em crianças 
e jovens 

- Divulgação de eventos científicos e outras iniciativas 

Facilitar a operacionalização de respostas 
ao nível local 

- Realização de reuniões informativas e de sensibilização, ao nível local 

- Realização de reuniões formativas ao nível local 

- Divulgação de informação de caráter legal, normativo e técnico 

Articular com a Ação de Saúde sobre 
Género Violência e Ciclo de Vida 

- Integração da Violência interpessoal em todas as ações informativas/formativas  

- Sensibilização para a partilha de elementos entre as equipas das duas Ações de 
saúde  

Colaborar no cumprimento das medidas 
dos diversos Planos e Programas 
Nacionais de Saúde, no que respeita ao 
fenómeno dos maus tratos 

- Divulgação das Medidas e Objetivos Estratégicos 

- Sensibilização para as ações 

- Recolha e tratamento da informação 

 

Ação de Saúde sobre Género Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) 

A violência nas diferentes formas de que pode revestir-se ao longo do ciclo de vida tem impacte severo na saúde 

dos indivíduos e das populações, tanto a que resulta de fenómenos sociais adversos como a que é perpetrada no 

contexto das relações interpessoais e a que resulta de comportamentos autopunitivos. 

Pela complexidade, interligação e diversidade nas formas de que se reveste a violência, a resposta ao fenómeno 

exige, necessariamente, a intervenção de múltiplos setores, nomeadamente o da justiça, o da educação, o da segurança 

social e o da saúde, entre outros. 

O modelo de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida denominado Ação de 

Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV) foi criado pelo Despacho nº 6378/2013, de 16 de maio. 

A intervenção no domínio da violência em adultos passa a organizar-se tomando por referência e adaptando o 

modelo desenvolvido pela Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), prevista no Despacho nº 

31292/2008, de 5 de dezembro. 

São objetivos programáticos desta Ação:  

  Promover a igualdade e, em particular, a equidade em saúde, independentemente do sexo, idade, condição de 

saúde, orientação sexual, etnia, religião e condição socioeconómica; 

 Prevenir a violência doméstica, o stalking, a violência no namoro, a violência contra idosos, a violência 

vicariante e o tráfico de seres humanos; 

 Fomentar a articulação funcional da ASCJR com a intervenção no domínio da violência em adultos, promovendo 

uma intervenção integrada. 

No âmbito desta Ação, são criadas as Equipas de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), tanto nos cuidados 

de saúde primários como nos hospitais, que operacionalizam a ASGVCV com as competências que lhes foram 

atribuídas no Despacho de criação da Ação. 

A ASGVCV é coordenada, ao nível nacional, por um Grupo de Acompanhamento que funciona na dependência da 

Direção-Geral da Saúde. 
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Cabe às ARS a coordenação, acompanhamento e execução da ASCJR ao nível regional, nomeadamente, compete-

lhe a alocação e gestão de recursos humanos, físicos e materiais, a formação em serviço, o financiamento da atividade 

das EPVA e os procedimentos administrativos, dentro da organização e recursos já existentes. Em cada ARS, é 

designado um Interlocutor para a área da Violência interpessoal que estabelece a articulação com o Grupo de 

Acompanhamento e operacionaliza a coordenação da atividade das EPVA. 

Na ARSLVT, I.P., atualmente, estão nomeados 47 EPVA, conforme quadro seguinte. 

 

Distribuição das Equipas de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) na ARSLVT, I.P. 

ACES EPVA HOSPITAIS EPVA 
Lisboa Norte - CH Lisboa Norte 1 

Lisboa Central 1 CH Lisboa Central 1 

Lisboa Ocidental e Oeiras 1 CH Lisboa Ocidental e Oeiras 1 

Cascais  1 H. Cascais  1 

Amadora 1 H. Fernando da Fonseca 1 

Sintra 1 H. Beatriz Ângelo 1 

Loures - Odivelas 3 H. Vila Franca de Xira 1 

Estuário do Tejo 5 H. Garcia de Orta 1 

Almada - Seixal 1 CH Barreiro Montijo 1 

Arco Ribeirinho 1 CH Setúbal 1 

Arrábida 1 CH Oeste 1 

Oeste Norte 1 CH Médio Tejo 1 

Oeste Sul 3 H Santarém 1 

Médio Tejo 10 C. H. Psiquiátrico de Lisboa 1 

Lezíria 1 IPO 1 

  Instituto Gama Pinto 1 

TOTAL 31 TOTAL 16 

As EPVA da ARSLVT, I.P., são constituídas por um total de mais de 150 profissionais de saúde que exercem as 

suas competências numa base de autonomia funcional e técnica e no respeito pelos princípios da privacidade e 

confidencialidade. Aos profissionais que integram as EPVA é definido um nº de horas semanais compatível com o 

trabalho desenvolvido.  

Plano de atividades para 2018 

Objetivos Atividades 

Assegurar a interlocução com o Grupo de 
Acompanhamento na DGS 

- Participação nas reuniões agendadas 

- Colaboração na elaboração de orientações 

- Apresentação do relatório regional 

Operacionalizar na ARSLVT as orientações do Grupo de 
Acompanhamento 

- Divulgação por todos das EPVA 

- Participação em ações informativas e de sensibilização com os ACES e 
Hospitais 

Operacionalizar, na ARSLVT, I.P., as determinações do 
Despacho 5656/2017, de 28 de junho 

- Divulgação do Despacho pelas Direções e Administrações 

- Solicitação das medidas adotadas 

- Realização de reuniões informativas locais  

Planear e efetuar a coordenação pedagógica da 
formação em serviço  

- 2 Ciclos básico “Violência Interpessoal: Intervenção dos serviços de saúde” 

- 1 Ação “Violência contra os idosos” 

- 1 Ação “Tráfico de Seres Humanos” 

Divulgar a ASGVCV e sensibilizar para a problemática 
das diferentes formas da violência interpessoal 

- Participação em Encontros, Congressos e Seminários 

- Divulgação de eventos científicos e outras iniciativas 

Facilitar a operacionalização de respostas ao nível local - Realização de reuniões informativas e de sensibilização, ao nível local 
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- Realização de reuniões formativas ao nível local 

- Divulgação de informação de carater legal, normativo e técnico 

Articular com a Ação de Saúde para Crianças e Jovens 
em Risco 

- - Integração da Violência vicariante em todas as ações 
informativas/formativas  

- Sensibilização para a partilha de elementos entre as equipas das duas 
Ações de Saúde  

Colaborar no cumprimento das medidas dos diversos 
Planos e Programas Nacionais de Saúde, no que 
respeita ao fenómeno dos maus tratos 

- Divulgação das Medidas e Objetivos Estratégicos 

- Sensibilização para as ações 

- Recolha e tratamento da informação 

 

 

Comissão Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (CRSMCA) 

Preparação de Jornadas com as UCF a realizar no final de 2018/ inicio de 2019. 

Reuniões parcelares entre os interlocutores da CRSMCA e cada UCF. 

Revisão dos indicadores materno, perinatais e pediátricos indispensáveis para avaliação dos cuidados prestados 

à mulher, à criança e ao adolescente. 

Levantamento dos constrangimentos relacionados com o registo eletrónico da  Notícia do Nascimento e propor 

melhorias a nível dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e nas plataformas digitais.  

 

 

2.5 OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Os objetivos operacionais para 2018 dão continuidade à preocupação de dar resposta às necessidades em saúde 

da Região.  Enquadram-se nos programas prioritários da DGS e prioridades da Tutela: a prevenção da iniciação 

tabágica, acesso a espirometria nos CSP, doenças respiratórias, diabetes, promoção de alimentação saudável e 

atividade física, rastreio visual infantil de base populacional, rastreios oncológicos de base populacional e ainda as 

áreas de vacinação, saúde oral, saúde infanto-juvenil, a garantia do acesso a cuidados de saúde, a promoção de boas 

práticas clínicas e utilização responsável do medicamento, a melhoria da qualidade e segurança na utilização de 

medicamentos nos CSP da Região, com maior articulação e integração entre níveis de cuidados de saúde. Estão 

previstos 13 Objetivos Operacionais: 

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação 

tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08)  

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  e reforçar a 

reabilitação respiratória em interligação de cuidados  

OOp 3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física  (OE 1/OE 3) 

(ARS/DGS) R 

OOp 4: Promover a melhoria da saúde oral   

OOp 5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de 

base populacional  

OOp 6: Melhorar o acesso aos CSP  
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OOp 7:  Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento  

OOp 8:  Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação  

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de 

doenças alvo de vacinação   

OOp 10: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal    

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil   

OOp 12:  Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS  

OOp 13:  Promoção de Projetos  Piloto  

 

2.6 ARTICULAÇÃO E CONTRIBUTOS ENTRE OBJETIVOS E INDICADORES COM AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Contributo para as 

Orientações Estratégicas 
do MS 

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no 
apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08 

1.4, 1.6,2.3, 1.14 

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  e 
reforçar a reabilitação respiratória em interligação de cuidados  

1.4, 1.6, 2.7 

OOp 3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física   1.4, 1.6, 1,10, 2.1,2.2 

OOp 4: Promover a melhoria da saúde oral  (OE 1/OE 3)  1.4, 1.6, 2.13 

OOp 5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da 
cobertura dos rastreios de base populacional  

1.4, 1.5, 1.6, 2.6 

OOp 6: Melhorar o acesso aos CSP  3.8, 3.9 

OOp 7:  Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento  3.8, 3.10 

OOp 8:  Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação  3.8, 3.10 

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou 
eliminação de doenças alvo de vacinação   

1.4, 1.6, 2.12 

OOp 10: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   1.4, 1.6, 2.12 

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil   1.3, 1.5, 2.15 

OOp 12:  Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)  3.8, 3.10 

OOp 13:  Promoção de Projetos  Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS) 3.4, 3.9 
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2.7 QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 2018 

 

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

40,0%

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08)  (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 15,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

1.1
% de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada 

de prevenção de tabagismo de âmbito populacional
13,3% 100% 100,0% 93,3% 93,3% 93,3% 7% 100% 50%

1.2.
% de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação 

tabágica nos ACES da ARS tendo como referência o ano anterior
n.d. n.d. n.d. n.d. 10,60% ≥5% 2% 10% 50%

OOp2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  e reforçar a reabilitação respiratória em interligação de cuidados (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R Peso: 15,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

2.1
% de incremento de espirometria nos CSP , em integração com a 

pneumologia hospitalar e  CDP
n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. 10,0% 5,0% 20% 50%

2.2
% de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente 

respiratório (interligação de cuidados)
n.d. n.d. n.d. n.d. 20,0% 33,3% 6,7% 33% 50%

OOp3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 10,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

3.1

Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, 

alvo de educação para a saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na 

área da alimentação saudável e atividade física

n.a. n.a. n.a. 37,0% 39% 40% 5% 45% 100%

OOp4: Promover a melhoria da saúde oral   (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 10,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

4.1
Taxa de utilização global de cheques-dentista e referenciações para 

higiene oral (7, 10 e 13 anos) 
n.d. n.d. 67% 65% 62,20% ≥ 65% 3% 80% 100%

EFICÁCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Ministério da Saúde

Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos

Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais

Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde

Administração Regional de Saúde de Lisboa

ANO: 2018

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Garantir à população, da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

NOME DO ORGANISMO

MISSÃO DO ORGANISMO  

Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo

Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde
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OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 30,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

5.1

% de ACES com rastreio de cancro do colo do útero organizado em 

população entre os 30-59 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - 

pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura 

n.a. n.a. n.a. n.a. 40% 100% 13,3% 100,0% 35%

5.2 

% de ACES com rastreio de cancro do colon e reto organizado em 

população entre os 50-74 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - 

pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura 

n.a. n.a. n.a. n.a. 40% 100% 13,3% 100% 35%

5.3
% de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da 

retinopatia diabética 
n.a. n.a. n.a. n.a. 29% 30% 5% 29% 20%

5.4
% de ACES com projeto piloto de rastreio de saúde visual infantil na 

coorte dos 2 anos 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13% 0% 33% 10%

20,0%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS) Peso: 35,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

6.1 Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos n.d. n.d. 79,0% 78,3% 78,4% 80% 2% 80% 100%

OOp7:  Promover boas práticas clínicas e a utilização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) Peso: 45,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

7.1 Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. (Ind. 275) n.a. n.a. n.a. 66,64% 67,39% 70,0% 10% 70% 30%

7.2
Implementar Programa de utilização responsável de benzodiazepinas 

numa Unidade Funcional por ACES, em 3 ACES 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 3 35%

7.3
Aumentar a proporção de doentes que cumprem as Boas Práticas 

Clínicas de prescrição da DGS em benzodiazepinas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,25% 0,05% 0,25% 35%

OOp 8:  Aumentar a qualidade e segurança na utilização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) Peso: 20,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

8.1.
Implementação de práticas seguras e a boa gestão no âmbito dos 

medicamentos das salas de tratamento
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 70% 5% 100% 100%

INDICADORES

INDICADORES

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES
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40,0%

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R Peso: 20,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

9.1
Taxa de cobertura vacinal contra o tétano  (PNV cumprido) nas 

crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação 
95,1% 94,9% 95% 94% 91,0% 95% 0,5% 95% 50%

9.2

Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo  (PNV 

cumprido) nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em 

avaliação 

n.d. n.d. n.d. n.d. 85,2% 95% 0,5% 95% 50%

OOp 10: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   (OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R Peso: 20,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

10.1
Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em 

Estruturas Residenciais para pessoas idosas
n.d. 91,3% 89,6% 90% 87% 85% 3% 91,3% 100%

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) Peso: 25,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

11.1 Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV n.d. 60,2% 60% 62% 61,26 62% 2% 60,21% 50%

11.2 Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV n.d. 45,1% 48% 49% 50,84 52% 2% 50,84% 50%

OOp 12:  Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) Peso: 15,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

12.1.

Realizar 1 curso de formação que abranja pelo menos 60% dos 

interlocutores de ética das Unidades Acreditadas (Universo: 21  

Unidades) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13 2 13 100%

OOp 13:  Promoção de Projetos  Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS) Peso: 20,0

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Controlo da Taxa de 

realização
Taxa de Realização Classificação

13.1.
Implementação de Projetos Piloto no âmbito do projeto 

SNS+Proximidade 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 2 100%

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

QUALIDADE

INDICADORES

INDICADORES
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JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO %

40%

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08)  (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS/DGS) R 15

OOp2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC  e reforçar a reabilitação respiratória em interligação de cuidados (OE 1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R 15

OOp3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na área da alimentação e atividade física  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 10

OOp4: Promover a melhoria da saúde oral   (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 10

OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 30

EFICIÊNCIA 20%

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) (ARS) 35

OOp7:  Promover boas práticas clínicas e a util ização responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) 45

OOp 8:  Aumentar a qualidade e segurança na util ização da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) 20

QUALIDADE 40%

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 20

OOp 10: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   (OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R 20

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil   (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) 25

OOp 12:  Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) 15

OOp 13:  Promoção de Projetos  Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) (ARS) 20

100% 0%

EFICÁCIA

Taxa de Realização Global

Haverá necessidade de revisão de metas de alguns indicadores após avaliação final de 2017 e consequentemente eventual revisão de metas para 2018.

Os indicadores cuja fonte de informação é SIARS não estão ainda encerrados, bem como indicadores de vacinação cuja avaliação foi alterada em 2017 pelo que a avaliação enviada se refere a dados semestrais (indicadores 9.1 e 9.2)Notas: 
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RECURSOS HUMANOS - 2018

DESIGNAÇÃO
EFETIVOS 

(Planeados)

01-01-2018

EFETIVOS 

(Realizados)

31-12-2018

PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

PONTUAÇÃO

RH

REALIZADOS

PONTUAÇÃO

DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 4 20 80 0

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 22 16 352 0

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 340 12 4080 0

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 19 9 171 0

Técnicos de Informática 27 8 216 0

Assistentes Técnicos 1.927 8 15416 0

Assistentes Operacionais 592 5 2960 0

Outros (exemplos) -

Médicos 2.859 12 34308 0

Enfermeiros 2.820 12 33840 0

Administradores Hospitalares 13 12 156 0

Tecnicos Superiores de Saúde 195 12 2340 0

Inspectores 12 0 0

Investigadores 12 0 0

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 316 12 3792 0

Totais 9.134 0 97.711 0

Efetivos no Organismo 31-12-2013 31-12-2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Nº de efetivos a exercer funções 8.251 7.930 8126 8283 8.452 9.134

INDICADORES

1.1 % de ACES que desenvolveram pelo menos uma iniciativa estruturada de prevenção de tabagismo de âmbito populacional

1.2. % de incremento de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nos ACES da ARS tendo como referência o ano anterior

2.1 % de incremento de espirometria nos CSP , em integração com a pneumologia hospitalar e  CDP

2.2 % de ACES com Cuidados domiciliários de reabilitação do doente respiratório (interligação de cuidados)

3.1 Percentagem de crianças/alunos(as) dos EEE, abrangidos pelo PSE, alvo de educação para a saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da alimentação saudável e atividade física

4.1 Taxa de utilização global de cheques-dentista e referenciações para higiene oral (7, 10 e 13 anos) 

5.1 % de ACES com rastreio de cancro do colo do útero organizado em população entre os 30-59 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura 

5.2 % de ACES com rastreio de cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74 anos(Nº ACES com rastreio/Nº Total ACES) - pelo menos 1 unidades por ACES com cobertura 

5.3 % de utentes com registo de diabetes que realizaram rastreio da retinopatia diabética 

5.4 % de ACES com projeto piloto de rastreio de saúde visual infantil na coorte dos 2 anos 

6.1 Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos

7.1 Proporção novos DM2 em terap. c/ metform. monot. (Ind. 275)

7.2 Implementar Programa de utilização responsável de benzodiazepinas numa Unidade Funcional por ACES, em 3 ACES 

7.3 Aumentar a proporção de doentes que cumprem as Boas Práticas Clínicas de prescrição da DGS em benzodiazepinas

8.1. Implementação de práticas seguras e a boa gestão no âmbito dos medicamentos das salas de tratamento

9.1 Taxa de cobertura vacinal contra o tétano  (PNV cumprido) nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação 

9.2 Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo  (PNV cumprido) nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação 

10.1 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para pessoas idosas

11.1 Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e PNV

11.2 Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. e PNV

12.1. Realizar 1 curso de formação que abranja pelo menos 60% dos interlocutores de ética das Unidades Acreditadas (Universo: 21  Unidades) 

13.1. Implementação de Projetos Piloto no âmbito do projeto SNS+Proximidade 

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório Atividades dos Rastreios

Relatório Atividades dos Rastreios

Relatório Atividades dos Rastreios

Relatório Atividades dos Rastreios

Relatório Atividades dos Rastreios

Relatório de Atividades da ERA

Relatório de Atividades do DPC/CFT

Relatório de Atividades do DPC/CFT

Relatório de Atividades do DPC/CFT

Relatório de Atividades 

Relatório Atividades

Relatório Atividades

Relatório de Atividades

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP

Relatório de Avaliação do Programa Regional /DSP
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Plano de Atividades 2018 – ARSLVT, IP 

15 

 

3. RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO E FINANCEIROS 

3.1.  RECURSOS HUMANOS  

Os Recursos Humanos (RH) são o principal capital de qualquer organização pública. O seu 

planeamento e consequente gestão é fundamental para o cumprimento da missão, da estratégia e dos 

objetivos e é nesta perspetiva que surge a necessidade de caraterizar este tipo de recurso. 

Os RH da ARSLVT,I.P., estão repartidos pelos Serviços Centrais e pelos 15 Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES), incluindo os Centros de Resposta Integrada (CRI) e as Unidades da DICAD.  

Para a prossecução das atividades e dos projetos constantes do Plano de Atividades de 2018, a 

ARSLVT, I.P., conta com um total de 8452 efetivos (dados reportados a 31/12/2017 Fonte: Balanço 

Social 2017). 

 

 Caracterização dos Recursos Humanos 

Tendo em consideração o grupo profissional e o local de colocação, os recursos humanos 

encontram-se distribuídos de acordo com o seguinte: 

 

M F M F M F Geral

Dirigentes Superiores 3 1 4 3 1 4

Dirigentes Intermédios 6 1 7 6 1 7

Diretores Executivos 0 4 11 15 4 11 15

Médicos 5 10 15 799 1.861 2.660 804 1.871 2.675

Pessoal de Enfermagem 2 9 11 198 2.233 2.431 200 2.242 2.442

Técnicos Superiores de Saúde 1 17 18 25 115 140 26 132 158

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica 11 10 21 40 235 275 51 245 296

Pessoal Informático 7 0 7 22 5 27 29 5 34

Técnicos Superiores 22 62 84 31 241 272 53 303 356

Pessoal Assistente Técnico 19 75 94 166 1.577 1.743 185 1.652 1.837

Pessoal Assistente Operacional 18 10 28 134 466 600 152 476 628

Total 94 195 289 1.419 6.744 8.163 1.513 6.939 8.452

Total ARSLVT
Grupo Profissional

Serv. Centrais
Sub-Total

ACES
Sub-Total

 

Fonte: BS/2017. 

 

Verifica-se que a ARSLVT,I.P., conta com uma população essencialmente do sexo feminino (82%), 

sendo que 66% dos efetivos integram carreiras especiais de saúde. 
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 Caracterização dos efetivos por faixa etária e sexo 

Em termos de grupo etário e sexo, a distribuição dos efetivos era de acordo com o seguinte: 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Dirigentes Superiores 1 0 1 0 0 1 1 0 4

Dirigentes Intermédios 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 7

Diretores Executivos 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 15

Médicos 91 297 145 378 76 220 24 100 31 94 32 56 60 141 256 501 84 77 5 7 2.675

Pessoal de Enfermagem 0 2 18 155 22 287 36 436 40 500 46 522 28 270 10 57 0 13 2.442

Técnicos Superiores de Saúde 0 1 0 12 2 30 10 32 8 29 4 19 2 8 0 1 158

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica 1 0 3 9 7 38 9 77 13 62 2 26 6 22 8 10 2 1 296

Pessoal Informático 1 1 6 0 3 0 5 3 6 0 3 0 4 1 1 0 34

Técnicos Superiores 0 3 3 7 2 62 13 91 13 62 8 36 8 27 4 10 2 5 356

Pessoal Assistente Técnico 2 0 7 20 17 116 30 314 33 318 34 287 36 310 24 252 2 35 1.837

Pessoal Assistente Operacional 1 2 4 8 14 14 23 39 20 58 17 67 30 134 37 119 6 35 628

Total 95 304 182 580 145 750 141 1.089 170 1.132 154 1.024 178 924 346 961 97 168 5 7 0 0 8.452

45-49
Grupos Profissionais

25-29 30-34 35-39 40-44
Total

50-54 55-59 60-64 65-69 70 TOTAL

 

Fonte: BS/2017. 

 

Verifica-se que 1584 trabalhadores têm cerca de 60 ou mais anos de idade, o que corresponde a 

uma taxa de 19% do total de trabalhadores da ARSLVT, I.P.. 

 

 Caracterização por nível de habilitações literárias e sexo 

Em termos de habilitações literárias, os efetivos existentes em 31/12/2017 (Fonte: Balanço Social 

2017) encontravam-se caracterizados de acordo com o seguinte quadro, constatando-se que 60% dos 

efetivos possuem o nível de habilitação igual ou superior a licenciatura: 

M F

Menos de 4 anos de escolaridade 0

4 anos de escolaridade 30 146 176

6 anos de escolaridade 41 155 196

9º ano de escolaridade 86 404 490

11º ano 45 320 365

12º ano ou equivalente 187 1.374 1.561

Bacharelato 47 528 575

Licenciatura 824 3.159 3.983

Mestrado 252 850 1.102

Doutoramento 1 3 4

Total 1.513 6.939 8.452

Total
TOTAL

Grupos Profissionais

 

Fonte: BS/2017. 



Plano de Atividades 2018 – ARSLVT, I.P. 
  

 Previsão de saídas por motivo de aposentação 

Em dezembro de 2017, encontravam-se pendentes 75 pedidos de trabalhadores que aguardavam 

autorização para aposentação, distribuídos pelos grupos profissionais conforme a seguir se indica: 

 

Grupo Profissional
N.º pedidos a aguardar 

autorização em dezembro/2017

Médicos 27

Técnicos Superiores 

Técnicos Superiores de Saúde 1

Pessoal de Enfermagem 9

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica

Pessoal Assistente Técnico 24

Pessoal Assistente Operacional 13

Pessoal Informático 1

Total 75
  

Prevê-se que possa aumentar o número de saídas por aposentação, atendendo ao universo de 

trabalhadores que no ano de 2018 terão 66 ou mais anos (cerca de 242). 

No que respeita aos efetivos planeados para o ano de 2018, estima-se que exista um acréscimo de 

profissionais, resultante de alguns procedimentos de recrutamento em desenvolvimento e de outros 

que ainda se prevê vir a desenvolver, e de acordo com o seguinte: 

 Médicos – Integração de 151 novos médicos em período de formação pré-carreira; 

 Médicos recém-especialistas (2ª época de 2017 e 1ª época de 2018 – Previsão de 

recrutamento de cerca de 193 novos médicos recém especialistas (médicos que concluem 

especialidade na ARSLVT, I.P., ou que são provenientes de outras instituições); 

 Enfermeiros - Recrutamento de cerca de 383 enfermeiros, no âmbito de processos de 

recrutamento em desenvolvimento; 

 Técnicos Superiores de Saúde – Previsão de recrutamento de 39 técnicos superiores de 

saúde (estágio nas áreas de Psicologia Clínica e de Nutrição); 

 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica – previsão de recrutamento de 12 

técnicos de Cardiopneumologia e de 8 técnicos de Ortóptica, para reforço dos ACES e 

cumprimento do Plano de Saúde; 

 Assistentes técnicos – previsão de recrutamento de 152 novos profissionais para reforço do 

atendimento nos ACES; 
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Face ao exposto, estima-se que a 31/12/2018 a ARSLVT, I.P., possa contar com a colaboração de 

cerca de 9302 profissionais, sendo certo que de forma regular se verifica a saída de vários profissionais 

por outros motivos diferentes de aposentação, os quais não é possível estimar de momento, pelo que 

este planeamento de recursos humanos, em função das vicissitudes e de alterações que vão ocorrendo 

ao longo do ano, terá de ser ajustado. 

Contudo, na estimativa de efetivos no final do ano encontram-se contabilizados os trabalhadores 

com 66 ou mais anos de idade. 

 

DESIGNAÇÃO
EFETIVOS

31-12-2017

EFETIVOS

31-12-2018 

(Estimativa)

Diferença

Dirigentes - Direção Superior 4 4 0

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 22 22 0

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 348 340 -8

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 19 19 0

Técnicos de Informática 29 27 -2

Assistentes Técnicos 1.818 1.927 109

Assistentes Operacionais 628 592 -36

Outros (carreiras especiais da saúde):

Médicos 1.988 2.119 131

Médicos (formação pré-carreira) 687 740 53

Enfermeiros 2.442 2.820 378

Administradores Hospitalares 13 13 0

Técnicos Superiores de Saúde 158 195 37

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 296 316 20

Totais 8.452 9.134 682

 

 

                         

3.2. FORMAÇÃO 

À Academia de Formação e Desenvolvimento (AFD) compete promover a qualificação e valorização dos 

recursos humanos da ARSLVT, I.P., identificando necessidades, propondo planos de formação profissional e 

organizando ações de formação para o aperfeiçoamento de competências dos seus profissionais.  

Das suas atribuições compreendem, ainda, o desenvolvimento de processos necessários à 

operacionalização para a realização de estágios curriculares nos Serviços Centrais, nas Unidades de Saúde e 

Serviços não Assistenciais nos ACES da ARSLVT, I.P.. 

Definidas as estratégias formativas a implementar na ARSLVT, I.P., em conjunto com o Conselho Diretivo 

e respeitando os eixos estratégicos que são disponibilizados pela Tutela, a AFD desenvolve ações de formação 

para todos os profissionais em áreas consideradas prioritárias, nomeadamente, Cuidados Paliativos, 

Alimentação Saudável e Prática de Atividade Física, Enfermagem de Reabilitação, Dor Crónica e Feridas 
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Complexas. Desenvolverá, ainda, ações na área da Retinopatia Diabética e no âmbito das Doenças 

Respiratórias em Tuberculose e em Espirometria.  

Continuará a realizar formação em parceria com a Direção-Geral de Saúde no âmbito da Violência nas 

Crianças e Jovens em Risco e na Violência nos Adultos. A formação da AFD passará também por áreas da 

abrangência no campo da Ética, Farmácia e Terapêutica, Auditorias Internas e Qualidade no Atendimento. Por 

último, e após a conclusão do processo de acreditação da ARSLVT, I.P.,  junto do INEM, realizar-se-ão ações 

formativas de Suporte Básico de Vida (SBV), Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa 

(SBV-DAE) e Mass Training  em Suporte Básico de Vida. 

 

3.3. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTO 

                                                                 

                        TABELA 8 – RECURSOS FINANCEIROS ARSLVT, I.P., 2018 

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)   

DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 2018 (€) 

Orçamento de Funcionamento 1.187.624.635  

      Despesas com Pessoal 307.355.090  

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 879.791.498  

      Outras Despesas Correntes e de Capital 478.047  

Orçamento de Investimentos (OI) 0  

Outros Valores 0  

Parcerias Públicas Privadas 240.900.000  

TOTAL (OF+OI+Outros) 1.428.524.635,00 

 

Despesas com Pessoal 

A elaboração do Orçamento da ARSLVT para 2018 deu cumprimento às orientações da Direção-Geral do 

Orçamento (DGO) e do Ministério da Saúde. 

Os Despachos SES n.º 111/2017 de 28.07.2017 e n.º 117/2017 de 14.08.2017 fixaram o valor máximo 

para Despesas com Pessoal em 307.355.090€, o que significa uma diminuição de 21.826.959€, face ao valor 

orçamentado em 2017, montante que não será suficiente para dar cobertura orçamental à totalidade da 

despesa que será previsivelmente gerada e executada 

Salienta-se que a ARSLVT,I.P., tem atualmente 683.924 utentes sem médico de família, representando 

75% das necessidades de médicos de família a nível nacional, pelo que necessita de cerca de 384 novos 

especialistas de MGF para atingir uma taxa plena de cobertura de médicos de família para os seus cerca de 

3.500.000 utentes da área de influência da ARSLVT,I.P. 

 

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços 

Para além da FF 311 – Estado Receitas Gerais (RG), no valor de 307.355.090€ esta Administração 

Regional irá gerir, diretamente, a Receita Própria, que face à cobrança média mensal atual de 3.230.000€ se 
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irá situar nos 38.800.000€. Será este valor a suportar as despesas correntes, designadamente, vigilância e 

segurança, limpeza, contratação de serviços Médicos, eletricidade, conservação e reparação, rendas, água, 

combustíveis, transporte de pessoal, comunicações, ou seja, os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE). 

Para além dos FSE, existem os consumos farmacêuticos, material de consumo clínico e material de 

consumo administrativo e outros de medicamentos, que em termos de despesa se situam na rubrica de 

compra de bens. 

O presente Agrupamento de despesa necessitará de reforço orçamental no decorrer de 2018. 

 

Aquisição de bens de capital 

Ao nível do Agrupamento 07 – Aquisição de bens de Capital (Investimento), a ARSLVT, I.P., face à 

realidade orçamental apresentada, não conseguiu dotar este Agrupamento com qualquer valor, sendo 

necessário o reforço do mesmo, para cabimentar e comprometer os processos de compra aqui enquadrados. 

 

Transferências de capital 

Ao nível do Agrupamento 08 - Transferência de Capital, pelas mesmas razões referidas para o 

Agrupamento 07, a ARSLVT não conseguiu orçamentar qualquer verba, sendo necessário o reforço do 

mesmo, para cabimentar e comprometer os processos de despesa aqui enquadrados. 

 

1.3.2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

 

Assente no pressuposto de que os cuidados de saúde primários constituem um ponto de referência e 

centralidade para o Serviço Nacional de Saúde, de forma a contribuir para uma resposta adequada às 

necessidades das populações e de promoção da implementação de políticas públicas de saúde, no ano de 

2018 será dada continuidade ao objetivo transversal e de horizonte plurianual relativo à melhoria da rede de 

equipamentos de saúde para a prestação de cuidados de saúde primários. 

Considerando que se insere numa ótica de clara orientação para o utente/cidadão e para a satisfação de 

necessidades coletivas, este objetivo tem sido dinamizado em parceria com várias Autarquias da Região. 

Através da concretização deste objetivo, alicerçado numa lógica de melhoria e qualificação das 

infraestruturas físicas inerentes à prestação de cuidados, pretende-se reforçar, também, a acessibilidade e 

equidade para os utentes e a obtenção de níveis sucessivos de desempenho nesta Região.  

Neste âmbito, prevêem-se quatro pontos essenciais de atuação pela ARSLVT, I.P.: 

1) Acompanhamento das formalidades necessárias e inerentes à construção de equipamentos 

para instalação de unidades de saúde, sendo que, em muitos dos casos, assentam em parcerias 

e articulação com os respetivos municípios, de acordo com as necessidades identificadas e na 
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procura de condições que promovam a sustentabilidade, o bem-estar e a saúde das 

populações; 

2) Monitorização do processo inerente à construção de novos equipamentos de saúde, com 

particular enfoque no acompanhamento da elaboração dos projetos de execução, com vista à 

sua aprovação em conformidade com os requisitos vigentes de unidades de saúde e de 

resposta às necessidades e expetativas das populações e de potenciar o incremento de 

Unidades de Saúde Familiar (USF); 

3) Consolidação do processo de qualificação e modernização das unidades de saúde, mediante a 

adequação de instalações, com vista ao reforço da qualidade das condições da prestação de 

cuidados de saúde e do atendimento e acolhimento dos utentes; 

4) Promoção da apresentação de candidaturas associadas a Investimento na área da Saúde, no 

âmbito dos Programas Operacionais Regionais do Portugal 2020, numa perspetiva de 

potenciar o cofinanciamento das operações que venham a ser candidatadas. 

Durante o ano de 2018, pretende-se concretizar a aprovação dos projetos técnicos de execução (projetos 

de arquitetura e de especialidades), bem como o acompanhamento das construções e/ou remodelações das 

unidades de saúde constantes no quadro infra: 

 

TABELA 9 – PLANO DE INVESTIMENTOS ARSLVT, I.P., 2018 

ACES Unidade de Saúde Intervenção EM 2018 Promotor 
Data prevista de 

abertura da unidade 

Lisboa Norte Alta de Lisboa Construção CM LISBOA 1º T - 2020 

Lisboa Norte Alto dos Moinhos Construção CM LISBOA 4º T - 2019 

Lisboa Norte Benfica | Fonte Nova Construção CM LISBOA 1º T - 2020 

Lisboa Norte Pulido Valente 1 Remodelação (nova) ARSLVT 
1ºT -  
2018 

Lisboa Norte Pulido Valente 2 Remodelação (nova) ARSLVT 2º S - 2018 

Lisboa Norte Sete Rios Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Lisboa Norte Telheiras Construção CM LISBOA 3º T - 2020 

Lisboa Central Areeiro Remodelação (nova) CM LISBOA 2018 

Lisboa Central Arroios Construção CM LISBOA 3º T - 2020 

Lisboa Central Beato Construção CM LISBOA 4º T - 2019 

Lisboa Central Campo de Ourique Construção CM LISBOA 3º T - 2020 

Lisboa Central Lapa Remodelação (existente) ARSLVT 2020 

Lisboa Central Marvila Construção CM LISBOA 2º T - 2020 

Lisboa Central Misericórdia a definir ARSLVT ND 

Lisboa Central Parque das Nações Construção CM LISBOA 2020 

Lisboa Central Sapadores-Graça Remodelação (nova) CM LISBOA 3º T - 2020 

Lisboa Ocidental 
e Oeiras 

Ajuda Construção CM LISBOA 1º T - 2020 

Lisboa Ocidental 
e Oeiras 

Alcântara Remodelação (nova) CM LISBOA 4º T - 2019 

Lisboa Ocidental 
e Oeiras 

Restelo Construção CM LISBOA 4º T - 2019 

Lisboa Ocidental 
e Oeiras 

Barcarena Construção CM OEIRAS 2º T - 2018 
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ACES Unidade de Saúde Intervenção EM 2018 Promotor 
Data prevista de 

abertura da unidade 

Cascais Carcavelos Construção CM CASCAIS 2019 

Cascais Cascais Construção CM CASCAIS 2019 

Cascais S- Domingos de Rana Remodelação (existente) CM CASCAIS 2019 

Amadora Aguas Livres Construção CM AMADORA 1º T - 2019 

Amadora Venteira Construção CM AMADORA 1º T - 2019 

Sintra Agualva Construção CM SINTRA 2º T - 2018 

Sintra Algueirão Construção CM SINTRA 2019 

Sintra Almargem do Bispo Construção CM SINTRA 3º T - 2018 

Sintra Belas Construção CM SINTRA ND 

Sintra Sintra Construção CM SINTRA 2º T - 2018 

Loures-Odivelas Santa Iria da Azoia Construção CM LOURES 4º T - 2019 

Loures-Odivelas Famões Construção (modular) CM ODIVELAS 4º T - 2018 

Loures-Odivelas Odivelas Construção CM ODIVELAS 3º T - 2018 

Estuário do Tejo Samora Correia Remodelação (existente) ARSLVT 1º T - 2019 

Estuário do Tejo Vialonga Remodelação (nova) CM VILA FRANCA XIRA 2019 

Almada-Seixal 
Corroios (Santa 

Marta do Pinhal) 
Construção ARSLVT 4º T - 2018 

Arco Ribeirinho Montijo Remodelação (existente) ARSLVT ND 

Arco Ribeirinho Baixa da Banheira Construção CM VILA FRANCA MOITA 2019 

Arrábida Pinhal Novo Construção CM PALMELA 1º S - 2019 

Arrábida Sesimbra Remodelação (nova) CM SESIMBRA ND 

Arrábida Azeitão Construção N.D. 2019 

Arrábida Setúbal Construção N.D. 2019 

Arrábida Quinta do Conde Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Arrábida S. Sebastião Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Oeste Norte Benedita Construção CM ALCOBAÇA 2º T - 2018 

Oeste Norte Caldas da Rainha Construção CM CALDAS DA RAINHA 2019 

Oeste Norte Nazaré Construção CM NAZARÉ 2019 

Oeste Norte Peniche Remodelação (existente) ARSLVT 4º T - 2018 

Oeste Sul Cadaval Construção CM CADAVAL 1º T - 2018 

Oeste Sul Mafra Norte Construção CM MAFRA 1º T - 2019 

Oeste Sul Ventosa Remodelação (existente) CM TORRES VEDRAS 2018 

Médio Tejo Rossio a Sul do Tejo Construção CM ABRANTES 2º T - 2018 

Médio Tejo Caxarias Remodelação (existente) CM OURÉM 2019 

Médio Tejo Torres Novas (UCSP) Remodelação (existente) CM TORRES NOVAS 2018 

Médio Tejo 
Torres Novas (USF a 

criar) 
Remodelação (existente) CM TORRES NOVAS 2018 

Lezíria do Tejo Chamusca Construção ARSLVT 2019 

Lezíria do Tejo Coruche Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Lezíria do Tejo Rio Maior Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

Lezíria do Tejo Cartaxo Remodelação (existente) ARSLVT 2º S - 2018 

        
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

 

Refere-se que se prevê, no corrente ano, concluir a construção e/ou remodelação da Unidade de Saúde 

de Pulido Valente 1 e Pulido Valente 2, Sete Rios, Areeiro, Famões, Odivelas, Barcarena, Agualva, Almargem 

do Bispo, Sintra – Vila, Quinta do Conde, S. Sebastião – Setúbal, Corroios (Santa Marta do Pinhal), Benedita, 
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Peniche, Cadaval, Ventosa – Torres Vedras, Rocio ao Sul do Tejo – Abrantes, Torres Novas (UCSP e USF 

Cardilium), Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Salvaterra de Magos. 

De destacar ainda que, em 2018, será dada continuidade ao processo do Concurso do Projeto relativo ao 

Hospital de Lisboa Oriental pela Equipa de Projeto (UTAP, ARSLVT, ACSS, HH). Também será dada 

continuidade ao processo do Concurso do Projeto relativo ao Hospital de Proximidade de Sintra pela Equipa 

de Projeto (ARSLVT, ACSS, HH, Câmara Municipal de Sintra).  

Prevê-se para 2018 o lançamento do Concurso para o Projeto do Hospital de Proximidade do Seixal, cujo 

Promotor é a ARSLVT, IP.  

 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO POR UNIDADE ORGÂNICA 

4.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA (DSP) 

O Departamento de Saúde Publica é uma Unidade Orgânica da ARSLVT, I.P., cuja missão consiste na 

promoção da saúde e na prevenção da doença da população da área geodemográfica de Lisboa e Vale do Tejo, 

através da caracterização e monitorização do estado de saúde da população, vigilância epidemiológica dos 

fenómenos de saúde e seus determinantes, identificação das necessidades em saúde, elaboração do Plano 

Regional de Saúde e acompanhamento da sua execução, avaliação do impacte na saúde da prestação de 

cuidados, coordenação e apoio das Autoridades de Saúde, nos termos da legislação em vigor, e vigilância de 

ocorrências que derivem do tráfego e comércio internacionais, nos termos do Regulamento Sanitário 

Internacional. 

De acordo com o artigo 3º da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, são competências do Departamento 

de Saúde Pública (DSP): 

a) Caracterizar e monitorizar o estado de saúde da população e identificar as suas necessidades em saúde; 

b) Avaliar o impacte na saúde da população da prestação dos cuidados, de forma a garantir a adequação às 

necessidades e a sua efetividade; 

c) Elaborar a proposta de Plano Regional de Saúde da população e acompanhar a sua execução, apresentando 

o respetivo relatório de atividades; 

d) Participar em estudos com o objetivo de propor ajustamentos nas redes de referenciação e de emitir 

pareceres técnicos sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e serviços de saúde; 

e) Monitorizar a execução de programas e projetos específicos de vigilância de saúde, designadamente os 

constantes do Plano Nacional de Saúde; 

f) Apoiar o desempenho das funções de autoridade de saúde, bem como divulgar orientações relativas às suas 

competências; 

g) Promover a investigação em saúde; 

h) Assegurar a gestão dos laboratórios de saúde pública; 
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i) Elaborar, propor e acompanhar a aprovação dos turnos de serviço das farmácias; 

j) Realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus determinantes; 

k) Participar na instrução dos processos de licenciamento das unidades privadas prestadoras de cuidados de 

saúde e da área dos comportamentos aditivos e das dependências, nos sectores social e privado, verificando a 

observância dos respetivos requisitos técnico–terapêuticos e de outros definidos pela Direção-Geral da Saúde 

ou pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, e acompanhar o seu 

funcionamento, no cumprimento da legislação aplicável. 

Compete, ainda, ao DSP, no âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e orientações técnicas 

e de outros instrumentos de apoio técnico à atividade dos estabelecimentos de saúde, apoiar a sua 

implementação e monitorizar a sua execução. 

 

4.3. DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO (DPC) 

A contratualização é um processo de relacionamento entre financiadores e prestadores, assente numa 

filosofia contratual, envolvendo uma ligação entre o financiamento atribuído e os resultados esperados, 

baseada na autonomia e responsabilidade das partes, sustentado num sistema de informação que permita um 

planeamento e uma avaliação eficazes, considerando como objeto de contrato metas de produção, 

acessibilidade e qualidade. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  
Designação do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contratualizar com ACES 
melhores resultados nos 
indicadores associados 

aos ciclo de vida 

Qualidade 

Cumprimento do processo 
de contratualização externa 
dos ACES, de acordo com o 

guião de operacionalização e 
o cronograma definido 

(preparação e análise no 
âmbito das reuniões de 

contratualização/ 
negociação) 

Realização nd nd nd nd nd 
>24h<48h 
da data da 

reunião 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contratualizar com ACES 
melhores resultados nos 
indicadores associados 

aos ciclo de vida 

Qualidade 

Acompanhamento do 
desempenho dos ACES, com 

análises/relatórios de 
monitorização de atividade, 

prescrição de MCDT e 
Medicamentos e realização 

de reuniões de 
acompanhamento (QUAR) 

Resultado nd nd nd nd nd 

2 
relatórios 

+ 2 
reuniões 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contratualizar com ACES 
melhores resultados nos 
indicadores associados 

aos ciclo de vida 

Eficácia 

Elaboração de Relatório de 
Avaliação dos Cuidados de 

Saúde Primários 2016 
(ACES e USF/UCSP/USP e 

fichas respetivas) 

Resultado nd nd nd nd nd   

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contribuir para o 
aumento da oferta em 

consulta externa 
hospitalar 

Qualidade 

Cumprimento do processo 
de contratualização externa 

dos HH, de acordo com o 
cronograma definido 

(preparação e análise no 
âmbito da 

atividade/desempenho, 
custos e recursos humanos) 

Realização nd nd nd nd nd 
>24h<48h 
da data da 

reunião 
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 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contribuir para o 
aumento da oferta em 

consulta externa 
hospitalar 

Qualidade 

Acompanhamento do 
desempenho dos HH, de 

acordo com a metodologia 
de contratualização (análise 

no âmbito da 
atividade/desempenho, 

custos e recursos humanos) 
e realização de reuniões de 

acompanhamento 

Resultado nd nd nd nd nd 

2 
relatórios 

+ 2 
reuniões 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contribuir para o 
aumento da oferta em 

consulta externa 
hospitalar 

Qualidade 

Emissão de pareceres 
técnicos relativos a 

processos de contratação de 
médicos hospitalares e a 
projetos de investimento 

Resultado nd nd nd nd nd 

Até 5 dias 
úteis após 
receção do 
processo 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contribuir para o 
aumento da oferta em 

consulta externa 
hospitalar 

Qualidade 

Acompanhamento e envio 
de informação para 

melhoria do acesso para 
consulta externa e cirurgia 
(QUAR) - ULGA HH/ACES 

Resultado nd nd nd nd nd 

12 
relatórios 

+ 2 
reuniões 

 Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos;  Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Contribuir para o 
aumento da oferta em 

consulta externa 
hospitalar 

Qualidade 

Acompanhamento e envio 
de informação para 

melhoria do TMRG para 
cirurgia nos hospitais 

convencionados 

Resultado nd nd nd nd nd 
Bimestral 

(6 
relatórios) 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Validação e envio da 
informação dos processos 
analisados pela equipa da 

URGA para efeitos de 
faturação dos utentes 

intervencionados pelos HH 
Convencionados aos 

respetivos HH Destino e HH 
Origem 

Resultado nd nd nd nd nd 80% 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Eficácia 

Nº processos concluídos de 
revisão /atualização das 

entidades com convenção no 
âmbito do SNS 

Realização nd nd nd nd nd 200 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Cumprimento das datas de 
envio à ACSS relativos a 

processos de revisão 
/atualização das entidades 
com convenção no âmbito 

do SNS 

Realização nd nd nd nd nd 80% 
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Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Encerramento de Contas do 
Acordo de Cooperação com 

a APDP – Associação 
Protetora dos Diabéticos de 

Portugal respeitantes aos 
anos de 2013 a 2015 

Resultado nd nd nd nd nd 
31/07/20

18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Acompanhamento e 
encerramento de Contas dos 
Acordos de Cooperação com 

APDP (2016/2017) 

Resultado nd nd nd nd nd 
30/11/20

18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Acompanhamento e 
encerramento de Contas dos 
Acordos de Cooperação com 
o CMRA (2016/2017), IPR 

(2016/2017), SCMB (2017) 
e SCME (2017) 

Resultado nd nd nd nd nd 
31/10/20

18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Acompanhamento e 
encerramento de Contas do 
Acordo de Cooperação de 
2017 com o GAT e com a 

Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa - Unidade de 

Saúde de Telheiras 

Resultado nd nd nd nd nd 
30/06/20

18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 
através da 

revisão/atualização das 
entidades com convenção  

e da melhoria dos 
procedimentos 

Qualidade 

Elaboração das análises e 
avaliação prévias para 

celebração de novos acordos 
de cooperação ao abrigo do 

Decreto-Lei 138/2013 e 
respetivas minutas, para o 
ano de 2018, com SCML - 

HOSA, SCMVP - SAP Mafra, 
SCMB, SCME, UML - ACES 

PenSetubal, IPR, SCML - US 
Telheiras, SCML - CMRA 

Resultado nd nd nd nd nd 
30/04/20

18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira através da 
revisão e 

acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação; 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira equilibrada 

Qualidade 

Elaboração das análises e 
avaliação prévias para 

celebração de novos acordo 
de cooperação ao abrigo do 

Decreto-Lei 138/2013 e 
respetivas minutas, para o 
ano de 2019, com SCML - 

HOSA, SCMVP - SAP Mafra, 
SCMB, SCME, UML - ACES 

Resultado nd nd nd nd nd 
31/12/20

18 
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através da 
revisão/atualização das 

entidades com convenção  
e da melhoria dos 

procedimentos 

PenSetubal, IPR, SCML - US 
Telheiras, SCML - CMRA 

 

4.4. NÚCLEO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO (NEP) 

Cabe ao NEP apoiar o Conselho Diretivo no planeamento estratégico de recursos e investimentos, na 

implementação de novos modelos de gestão organizacional e na produção de informação geradora de mais 

valor para a ARSLVT, I.P., assegurando, designadamente, a gestão dos processos com a incidência nas 

seguintes áreas:  

a) Elaboração de Planos de Atividades anuais e plurianuais, considerando o Plano Regional de Saúde 

elaborado pelo DSP, com os constantes das Grandes Opções do Plano, e os objetivos definidos pelo 

Conselho Diretivo, avaliando a sua execução;  

b) Elaborar o Relatório de Atividades;  

c) Emitir parecer técnico sobre a criação, modificação, fusão ou extinção de instituições e serviços de 

saúde;  

d) Analisar e emitir parecer sobre planos diretores de unidades de saúde;  

e) Propor ajustamentos necessários nas redes de referenciação ao nível regional para garantir maior 

equidade no acesso, otimização dos recursos e qualidade de cuidados;  

f) Recolha, tratamento e análise de dados estatísticos e propor as necessárias medidas corretivas 

relativas à atividade dos serviços de saúde da Região;  

g) Apoiar a implementação de novos modelos de gestão;  

h) Emitir parecer e acompanhamento de candidaturas e projetos de investimento das instituições e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS);  

i) Garantir a existência de um sistema de informação atualizado da execução física e material de 

investimentos públicos, em articulação com o DIE. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a 
cultura, a 

identidade e as 
competências 

organizacionais 

Elaborar e monitorizar os 
instrumentos estratégicos 

institucionais (Relatório de 
Atividades 2017; Plano de 

Atividades 2018; QUAR 2018; 
elaboração de  proposta de 

instrumento de monitorização 
da atividade assistencial nos 

Cuidados de Saúde - 
qualidade)    

Eficácia 

Coordenação da 
elaboração do Relatório 
de Atividades 2017 da 

ARSLVT  

Realização julho julho julho julho julho 

Relatório 
elaborado e 
entregue até 
15 de abril 

Valorizar a 
cultura, a 

identidade e as 
competências 

organizacionais 

Elaborar e monitorizar os 
instrumentos estratégicos 

institucionais (Relatório de 
Atividades 2017; Plano de 

Atividades 2018; QUAR 2018; 
elaborar a proposta de 

instrumento de monitorização 
da atividade assistencial nos 

Cuidados de Saúde - 
qualidade)    

Eficácia 

Coordenação da 
elaboração do Plano de 

Atividades 2018 da 
ARSLVT  

Realização 
janeir

o 
maio julho  junho março 

Plano 
aprovado 
pelo CD e 

submetido 
na  

plataforma 
da Secretaria 

Geral da 
Saúde  

Valorizar a Elaborar e monitorizar os Eficácia Coordenação da Realização janeir maio julho  junho março QUAR  
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cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais 

instrumentos estratégicos 
institucionais (Relatório de 
Atividades 2017; Plano de 

Atividades 2018; QUAR 2018; 
elaborar a proposta de 

instrumento de monitorização 
da atividade assistencial nos 

Cuidados de Saúde - 
qualidade)    

elaboração QUAR 2018 
da ARSLVT  

o aprovado 
pelo CD e 

submetido 
na  

plataforma 
da Secretaria 

Geral da 
Saúde  

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Elaborar a caracterização das 
instalações das Unidades de 

Saúde dos ACES 
Eficácia 

Caracterização das 
Unidades de Saúde dos 

ACES  
Realização NA NA NA NA 

Não 
foi 

cumpr
ido  

2 ACES 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Apoiar o Conselho Diretivo da 
ARS na preparação de 

proposta de resposta para o 
Secretário de Estado da Saúde, 
Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde e Ministro da Saúde  

- Perguntas, petições e 
projetos de resolução 

apresentados  pelos Grupos 
Parlamentares com assento na 

Assembleia da República  - 
bem como de exposições e 
moções apresentadas por 

cidadãos ou grupos de 
cidadãos 

Eficácia 

Produção de 
Informação sob a forma 

de relatórios e/ou 
apresentações 

Realização NA NA NA NA NA 
Resposta 
atempada 

aos pedidos 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Monitorizar no âmbito do 
Plano de Saúde Sazonal - 

Módulo Inverno as consultas 
de gripe nos CSP 

Eficácia 

Plano de Contingência 
de Saúde Sazonal - 
Módulo de Inverno  
Monitorização das 

consultas de gripe nos 
CSP no âmbito do Plano 

de Saúde Sazonal - 
Módulo Inverno  

              

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Divulgar os resultados do 
Projeto Eat Mediterranean: A 

Program for Eliminating 
Dietary Inequalities in School, 

no âmbito do Programa 
Iniciativas em Saúde Pública, 

do EEA Grants. 
Coordenar e monitorizar a 
execução de programas e 

projetos de saúde, 
designadamente os constantes 
do Plano Regional de Saúde e 

os que resultam da 
implementação do Plano 

Nacional de Saúde, 
nomeadamente o COSI 

(Childhood Obesity 
Surveillance Iniciative) e 

Programa VIH/Sida 

Qualidade/ 
Eficiência 

Projetos no âmbito da 
Promoção da 

Alimentação Saudável:  
1) Participar nas 

atividades do Projeto 
COSI (European 

Childhood Obesity 
Surveillance Initiative), 
em colaboração com a 

DGS;   
2) Executar a 

Candidatura POISE  (em 
colaboração com ACES 

Lezíria; Academiade 
Formação e Assessoroia 

CD);3)  Participar em  
projeto piloto regional  
em colaboração com 

ACES Almada-Seixal  e 
Assessoria do CD 3) 

Desenvolver a 
continuidade de acões 
de Promoçãoda Dieta 

Mediterrânica no 
seguimento da execução 

do EAT 
MEDITERRANEAN 

Realização 
Resultado 

          

1) 1 
relatório de 
atividades     

2)  
População 
abrangida 

pelos 
Programas/

Projetos 
implementa

dos   
3)Disponibili

zar  
Relatório 

com 
resultados ;  

5 Artigos 
Científicos 
publicados 

até 
31.12.2018; 

Nº de 
sessoes 

públicas de 
apresentaçã

o de 
resultados 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Divulgar os resultados do 
Projeto Eat Mediterranean: A 

Program for Eliminating 
Dietary Inequalities in School, 

no âmbito do Programa 
Iniciativas em Saúde Pública, 

do EEA Grants. 
Coordenar e monitorizar a 
execução de programas e 

projetos de saúde, 

Qualidade/ 
Eficiência 

Colaborar na 
implementação de 

projetos de  promoção 
da alimentação 

saudável de âmbito 
populacional 

Realização 
Resultado 

NA NA NA NA NA 
Métricas a 

definir 
localmente  
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designadamente os constantes 
do Plano Regional de Saúde e 

os que resultam da 
implementação do Plano 

Nacional de Saúde, 
nomeadamente o COSI 

(Childhood Obesity 
Surveillance Iniciative) e 

Programa VIH/Sida 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Divulgar os resultados do 
Projeto Eat Mediterranean: A 

Program for Eliminating 
Dietary Inequalities in School, 

no âmbito do Programa 
Iniciativas em Saúde Pública, 

do EEA Grants. 
Coordenar e monitorizar a 
execução de programas e 

projetos de saúde, 
designadamente os constantes 
do Plano Regional de Saúde e 

os que resultam da 
implementação do Plano 

Nacional de Saúde, 
nomeadamente o COSI 

(Childhood Obesity 
Surveillance Iniciative) e 

Programa VIH/Sida 

Qualidade/ 
Eficiência 

Colaborar na 
implementação  de 

projetos no âmbito da 
promoção da atividade 

física 

Realização 
Resultado 

NA NA NA NA NA 
Métricas a 

definir 
localmente  

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Executar a candidatura POISE 
Qualidade/ 
Eficiência 

Desenvolvimento de 
ações de formação no 

âmbito da candidatura 
POISE 

Realização 
Resultado 

NA NA NA NA NA 2 ações 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Coordenar e monitorizar a 
execução de programas e 

projetos de saúde, 
designadamente os constantes 
do Plano Regional de Saúde e 

os que resultam da 
implementação do Plano 

Nacional de Saúde, 
nomeadamente o COSI 

(Childhood Obesity 
Surveillance Iniciative) e 

Programa VIH/Sida 

Qualidade/ 
Eficiência 

Programa Regional para 
a infeção VIH/SIDA - 

Colaboração com a DGS 
no âmbito: 1) Promover 
o diagnóstico precoce - 

implementação dos 
testes rápidos de 

deteção para a infeção 
VIH/SIDA nos cuidados 

de saúde primários - 
Proporção de ACES com 

testes rápidos 
implementados; 2) 

Participação no Júri de 
concurso da DGS com 
apreciação de  100% 

das candidaturas pela 
DGS no âmbito de 

concursos para 
financiamento de 

projetos no âmbito do 
Programa Nacional para 

a Infeção VIH/SIDA; 

Realização           

1) 
Numerador: 
N.º de ACES 
(pelo menos 

1 Unidade 
Funcional 
por ACES)  

que realizam 
teste rápido 
de deteção 
da infeção 
VIH/SIDA 

que efetuam 
teste rápido 

de 
diagnóstico  

para de  
deteção da 
infeção por 

VIH/Denomi
nador: N.º 

total de 
ACES  Fonte: 

ARS;  2) 
Numerador: 
N.º total de 
pareceres 

submetidos 
pela ARSLVT 

na 
plataforma 

da 
DGS/Denomi

nador: N.º 
total de 

candidaturas 
apreciadas, 

no âmbito de 
concursos 
abertos e  

financiados 
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pela DGS  - 
Fonte:  ARS; 

DGS 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Coordenar e monitorizar a 
execução de programas e 

projetos de saúde, 
designadamente os constantes 
do Plano Regional de Saúde e 

os que resultam da 
implementação do Plano 

Nacional de Saúde, 
nomeadamente o COSI 

(Childhood Obesity 
Surveillance Iniciative) e 

Programa VIH/Sida 

Qualidade/ 
Eficiência 

Colaborar na 
implementação da 

estratégia "Cidades na 
via rápida para acabar 

com a epidemia VIH nos 
concelhos de Lisboa e 

Cascais 

Realização           

Métricas a 
definir 

localmente 
para cumprir 
as metas 90-

90-90 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Monitorizar e produzir um 
relatório semanal relativo à 

procura dos Serviços de 
Urgências da área de 
influência da ARSLVT  

Eficácia 

Monitorização semanal 
da procura dos Serviços 
de Urgências da área de 

influência da ARSLVT 
no âmbito da 

monitorização da 
atividade gripal  

Resultado NA NA NA NA 
cumpr

ido 

Relatórios 
semanais de 
monitorizaçã
o elaborados  

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Monitorizar trimestralmente o 
atendimento aos doentes  

referenciados para a Urgência 
Metropolitana de Lisboa 

(UML) Neurovascular 

Eficácia 

Monitorização 
trimestral do 

atendimento dos 
doentes neurocriticos 
referenciados para as 

Urgências 
Metropolitanas de 

Lisboa (UML) 
Neurovasculares 

Resultado NA NA NA NA 
cumpr

ido 

Relatórios 
trimestrais 

de 
monitorizaçã
o elaborados 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Monitorizar e avaliar 
anualmente a produção e 

recursos da Urgência 
Metropolitana de Lisboa 

(UML)  

Eficácia 

Monitorização anual do 
atendimento dos 

doentes  referenciados 
para as Urgências 
Metropolitanas de 

Lisboa (UML) Gerais 

Resultado NA NA NA NA 
cumpr

ido 

Relatório 
anual de 

monitorizaçã
o elaborado 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Realizar e dar apoio a estudos 
de caracterização e 

investigação que envolvam a 
análise a Bases de Dados  

Eficácia 

Resposta aos pedidos 
feitos à ARSLVT sobre 

Grupos de Diagnósticos 
Homogéneos (GDH) - 

pedidos internos e 
pedidos externos 

Realização NA NA NA NA NA 95% 

Responder às 
necessidades de 

Saúde dos 
Cidadãos; 

Promover o 
acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade 
e a qualidade do 

Sistema de Saúde 

Apoiar o Conselho Diretivo da 
ARS na preparação de 

proposta de resposta para o 
Secretário de Estado da Saúde, 
Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde e Ministro da Saúde  

- Perguntas, petições e 
projetos de resolução 

apresentados  pelos Grupos 
Parlamentares com assento na 

Assembleia da República  - 
bem como de exposições e 
moções apresentadas por 

cidadãos ou grupos de 
cidadãos 

Eficácia 

Apoio ao Conselho 
Diretivo da ARS na 

preparação de proposta 
de resposta para o 

Secretário de Estado da 
Saúde, Secretário de 
Estado Adjunto e da 
Saúde e Ministro da 
Saúde  - Perguntas, 

petições e projetos de 
resolução apresentados  

pelos Grupos 
Parlamentares com 

assento na Assembleia 
da República  - bem 

como de exposições e 
moções apresentadas 

por cidadãos ou grupos 
de cidadãos 

Realização NA NA NA NA NA 80% 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 

Elaborar e manter atualizado o 
mapeamento dos 

investimentos públicos para os 
Cuidados de Saúde Primários, 

Eficácia 

Elaboração e 
manutenção do 

mapeamento atualizado 
dos investimentos 

Realização NA NA NA NA NA 

 
Mapeamento 

dos 
investimento
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infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

em articulação com o DIE públicos para os 
Cuidados de Saúde 

Primários 2017-2019, 
em articulação com o 

DIE e ERA 

s públicos 
para os 

Cuidados de 
Saúde 

Primários 
2017-2019 
elaborado e 

mantido 
atualizado 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Acompanhar as candidaturas 
submetidas pela ARSLVT ao 

Portugal 2020 
Eficácia 

Promoção da 
apresentação de 
candidaturas das 

unidades hospitalares a 
fundos comunitários - 

Portugal 2020 apoiadas 
e acompanhadas 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Apoiar e acompanhar as 
candidaturas das unidades 

hospitalares ao Portugal 2020 
Eficácia 

Acompanhamento das 
candidaturas 

submetidas pela 
ARSLVT, ao Portugal 

2020. 

Realização NA NA NA NA NA 

3 
candidaturas 
acompanhad

as 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Apoiar e acompanhar os 
pedidos de autorização prévia 
a submeter à Tutela ao abrigo 
do Despacho 10220, de 8 de 

agosto de 2014 

Eficácia 

Acompanhamento dos 
processos e pedidos de 

autorização prévia a 
submeter à Tutela ao 
abrigo do Despacho 

10220 de 8 de agosto de 
2014 

Realização NA NA NA NA NA 1 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Desenvolvimento e estudos 
técnicos e de viabilidade dos 
Hospitais de Proximidade de 

Sintra e do Seixal  

 
 
 

Eficácia 

Acompanhar  e 
desenvolver os 

trabalhos previstos no 
âmbito do Hospital de 

Lisboa Oriental   

 
 
 

Realização 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
Entrega dos 

trabalhos 
previstos 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 

de 
infraestruturas e 
equipamentos de 

Saúde 

Desenvolvimento e estudos 
técnicos e de viabilidade dos 
Hospitais de Proximidade de 

Sintra e do Seixal  

 
 
 

Eficácia 

Acompanhar  e 
desenvolver os 

trabalhos previstos no 
âmbito dos Hospitais de 
Proximidade de Sintra e 

do Seixal 

 
 
 

Realização 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
Entrega dos 

trabalhos 
previstos 

 

 

4.5. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL (DGAG) 

Compete ao DGAG assegurar a gestão e otimização dos Recursos Financeiros, Patrimoniais, Gestão de 

stocks, compras e Administração Geral da ARSLVT, I.P.. A Missão do DGAG abrange diferentes domínios: 

Financeira (assegurar a Gestão Orçamental, Contabilidade Geral e Controlo de Gestão e das disposições 

financeiras no âmbito dos Regulamentos Comunitários e Outros); Administração Geral (Assegurar a gestão 

do Património dos bens móveis e imóveis, frota automóvel, Expediente e Arquivo); compras e logística 

(elaboração de processos relativos à aquisição de bens e serviços). 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos 

Meta  
2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais, Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 

qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 

Modernizar os sistemas de 
informação e gestão, 
garantindo o cumprimento 
dos prazos e procedimentos 
estabelecidos pela DGO para 
as entidades piloto na 
implementação do SNC 

Eficiência 

Implementação do 
novo referencial 
Contabilístico - 
SNC-AP 

Realização na na na 1 1 100% 
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equipamentos de Saúde 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Implementar, em todas as 
Unidades da ARSLVT, um 
sistema de Gestão 
documental, com efetiva 
desmaterialização do papel 
em pelo menos um processo 
transversal.  

Eficiência 

Implementação, 
nas Unidades da 
ARSLVT, de um 
Sistema de Gestão 
Documental, com 
efetiva 
desmaterialização 
do papel em pelo 
menos um Processo 
transversal 

Resultado na na na 1 nd 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Aumentar a eficiência e 
eficácia do sistema de 
controlo implementando um 
sistema de Gestão de 
transporte de pessoal nos 
ACES e Serviços Centrais e 
arranque de um Piloto em 
pelo menos um ACES  

Eficiência 

Implementação de 
um Sistema de 
Gestão de 
Transporte de 
Pessoal nos AES e 
Serviços Centrais, 
com entrada em 
produção de um 
Piloto num ACES 

Resultado na na na 80% 85% 90% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Assegurar a monitorização e 
controlo de gestão 
garantindo a elaboração de 
pelo menos mais dois 
relatórios mensais. 

Eficiência 

Elaboração de 
relatórios mensais 
de monitorização 
de execução do 
orçamento da 
ARSLVT 

Realização na na na 1/Mês 2/Mês 
2 

Mensal 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Melhorar a eficiência e 
eficácia do Serviço de 
Expediente e da logística 

Eficiência 

Encaminhamento 
célere do 
expediente entrado 
na ARSLVT 

Realização na na na 12 h 
Baixou 
em 4 h 

8h 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Melhorar a eficiência e 
eficácia do Serviço de 
Expediente e da logística 

Eficiência 

Execução imediata 
das divulgações 
solicitadas pelos 
Serviços e a 
disponibilização 
imediata da 
documentação 
existente em 
arquivo 

Realização na na na 8 h 
baixou 
em 1 h 

7 
horas 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Garantir o cumprimento 
escrupuloso dos prazos de 
prestação de contas e 
informação mensal e anual 

Eficiência 
Desenvolvimento 
de Formação 
interna em SAP 

Realização na na na 
20 

Forma
ndos 

60 
Forman

dos 

30 
Forma
ndos 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 

Garantir o cumprimento 
escrupuloso dos prazos de 
prestação de contas e 
informação mensal e anual 

Eficiência 

Manter e melhorar 
os prazos de 
reporte 
obrigatórios 

Realização na na na 
De 

acord
o 

De 
acordo 

De 
acordo 
c/praz
os em 
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o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

iigor 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Promover boas práticas de 
utilização do medicamento e 
MCDT, indutoras de ganhos 
de eficiência 

Eficiência 

Despesa de 
medicamentos 
faturados por 
utilizador PVP no 
contexto dos 
Cuidados Saúde 
Primários em euros 

Resultado na na na 140,1 n.d. n.d. 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Promover boas práticas de 
utilização do medicamento e 
MCDT, indutoras de ganhos 
de eficiência 

Eficiência 

Despesa de MCDT 
faturados, por 
utilizador SNS (pr. 
Conv.)no contexto 
dos Cuidados Saúde 
Primários em euros 

Resultado na na na 69,9 n.d. n.d. 

 

4.6. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 

Compete ao DRH, entre outras competências, as enunciadas nas alíneas a) a i) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 

6.º dos Estatutos da ARSLVT, I.P., em Anexo à Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, que determina a 

organização interna. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover a melhoria do 
sistema de atendimento 
(presencial e telefónico) 

Qualidade 
Elaboração de regras de 
comunicação com o 
DRH. 

Realização nd nd nd nd nd 1 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover a melhoria da 
comunicação interna do 

DRH. 
Qualidade 

Definir regras de 
circuito interno para 
procedimentos que 
impliquem alterações 
no RHV, em 
conformidade com os 
objetivos definidos no 
âmbito do SIADAP 3. 

Realização nd nd nd nd nd 3 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover o 
desenvolvimento e 

melhoria da plataforma 
eletrónica para a 

formulação de pedidos 
de mobilidade/cedência 

de interesse público e 
para recrutamento de 
médicos aposentados 

para a ARSLVT 

Eficiência 

Promover reunião com 
os SPMS para 
desenvolver e melhorar 
a plataforma eletrónica 
para a formulação de 
pedidos de 
mobilidade/cedência de 
interesse público e para 
recrutamento de 
médicos aposentados. 

Impacto nd nd nd nd nd 1 

Promover o acesso, 
a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do 
Sistema de Saúde 

Promover a melhoria do 
processo de avaliação 

de desempenho do 
SIADAP 

Qualidade 

Implementar a 
organização de todos os 
processos de avaliação 
de desempenho nos 
serviços centrais 
através da plataforma 
GEADAP. 

Realização nd nd nd nd nd 1 
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Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover o 
recrutamento de 

técnicos superiores de 
diagnóstico e 

terapêutica de 
Cardiopneumologia 

Qualidade 

Preparação do processo 
de abertura de 
procedimento concursal 
e envio para decisão do 
Conselho Diretivo. 

Realização nd nd nd nd nd   

Promover o acesso, 
a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do 
Sistema de Saúde 

Apresentar relatório 
mensal ao Gabinete de 

SE a Secretaria de 
Estado da Saúde com a 

identificação dos 
trabalhadores com CIT 

sem termo (exceto 
médicos) ausentes por 

motivo de 
parentalidade e para 

efeitos de substituição. 

Qualidade 

Elaboração do relatório 
mensal, com recolha de 
informação das 
instituições 
hospitalares EPE. 

Realização nd nd nd nd nd   

 

  

4.7. DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (DIE) 

O DIE assegura as condições necessárias à prestação de cuidados de saúde, ao nível das instalações e 

equipamentos, garantindo o bom estado de conservação, boas condições de salubridade e funcionalidade dos 

edifícios e operacionalidade dos equipamentos. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Preparar os processos com as 
especificações técnicas 
necessárias ao lançamento, pela 
UAG, de procedimentos de 
adjudicação de empreitadas de 
fornecimento de bens e serviços 
no âmbito das instalações e 
equipamentos. (Precedida do 
levantamento, análise e 
diagnóstico de patologias, 
definição de soluções corretivas, 
elaboração de mapas de 
quantidades de trabalho e de 
Cadernos de Encargos 
necessárias à adjudicação) ; 
Elaborar projetos técnicos 
relativos a instalações e 
equipamentos; 
Acompanhamento e fiscalização 
de empreitadas, fornecimentos 
de equipamentos e contratos de 
manutenção. 

Qualidade 

Resolução dos 
problemas 

construtivos 
mais urgentes no 

parque 
imobiliário da 
ARSLVT, I.P. 

Resultado NA NA NA NA NA 

Realização de 
50% das obras 
identificadas 

como 
prioritárias/ 
urgentes no 

Plano 
aprovado 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Elaborar e manter atualizado o 
mapeamento dos investimentos 
públicos para os Cuidados de 
Saúde Primários 2017-2019, em 
articulação com o NEP 

Eficácia 

Elaboração e 
manutenção do 

mapeamento 
atualizado dos 
investimentos 

públicos para os 
Cuidados de 

Saúde Primários 
2017-2019, em 

articulação com o 
NEP e ERA 

Realização NA NA NA NA NA 

 Mapeamento 
dos 

investimentos 
públicos para 

os Cuidados de 
Saúde 

Primários 
2017-2019 
elaborado e 

mantido 
atualizado 

mensalmente 
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Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Acompanhar a execução física e 
financeira dos contratos 
programas com as autarquias, 
em colaboração com o NEP e o 
DGAG - Construção e 
Remodelação de Unidades de 
Saúde (ACES); Elaborar 
pareceres de projeto - Análise 
técnica 

Eficácia 

Proporção de 
pedidos de 
autorização 

prévia a 
submeter à 

Tutela ao abrigo 
do Despacho 

10220 de 8 de 
agosto de 2014 

Realização NA NA NA NA NA 1 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Gestão da manutenção integrada 
de edifícios e dos contratos 
celebrados 

Eficiência 

Melhoria da 
gestão de 

execução do 
contrato de 
manutenção 

preventiva nas 
seguintes áreas: 
Termodinâmica; 
Electromedicina; 

Exploração e 
apoio técnico às 

Instalações 
Elétricas. 

Resultado NA NA NA NA NA 

Execução 
superior a 70 

% do 
planeamento 

de 
intervenções 

de manutenção 
mensal 

proposto 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Preparar os processos com as 
especificações técnicas 
necessárias ao lançamento, pela 
UAG, de procedimentos de 
adjudicação de empreitadas de 
fornecimento de bens e serviços 
no âmbito das instalações e 
equipamentos. (Precedida do 
levantamento, análise e 
diagnóstico de patologias, 
definição de soluções corretivas, 
elaboração de mapas de 
quantidades de trabalho e de 
Cadernos de Encargos 
necessárias à adjudicação). ; 
Acompanhamento e fiscalização 
de empreitadas, fornecimentos 
de equipamentos e contratos de 
manutenção. 

Eficácia 

Assegurar o 
cumprimentos 
dos prazos de 
execução das 

obras realizadas 
pelo DIE 

Realização NA NA NA NA NA 

Cumprimentos 
dos prazos de 

execução 
adjudicados 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Desenvolver as medidas 
necessárias para garantir a 
eficiência energética dos 
edifícios. 

Eficiência 

Cumprimentos 
dos prazos para 

ao envio da 
informação 

trimestral à ACSS 
no âmbito do 
programa de 

eficiência 
energética Eco-

Ap 

Realização NA NA NA NA NA 

Envio da 
informação nos 

prazos 
definidos pela 

ACSS 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Preparar os processos com as 
especificações técnicas 
necessárias ao lançamento, pela 
UAG, de procedimentos de 
adjudicação de empreitadas de 
fornecimento de bens e serviços 
no âmbito das instalações e 
equipamentos. (Precedida do 
levantamento, análise e 
diagnóstico de patologias, 
definição de soluções corretivas, 
elaboração de mapas de 
quantidades de trabalho e de 
Cadernos de Encargos 
necessárias à adjudicação). ; 
Acompanhamento e fiscalização 
de empreitadas, fornecimentos 
de equipamentos e contratos de 
manutenção. 

Eficácia 

Redução do 
período da 

conferência de 
faturas 

Resultado NA NA NA NA NA 
Prazo inferior 
a 5 dias úteis 
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Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Preparar os processos com as 
especificações técnicas 
necessárias ao lançamento, pela 
UAG, de procedimentos de 
adjudicação de empreitadas de 
fornecimento de bens e serviços 
no âmbito das instalações e 
equipamentos. (Precedida do 
levantamento, análise e 
diagnóstico de patologias, 
definição de soluções corretivas, 
elaboração de mapas de 
quantidades de trabalho e de 
Cadernos de Encargos 
necessárias à adjudicação).  

Eficiência 

Redução dos 
prazos de 

apreciação de 
propostas de 

procedimentos 
concursais de 

aquisição de bens 
e serviços 

(procedimento 
por ajuste direto 
sem reclamações 

por parte dos 
concorrentes) 

Resultado NA NA NA NA NA 
Prazo inferior 
a 15 dias úteis 

 

4.8. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO EM COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS (DICAD) 

A DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  –  é um serviço 

central da ARLVT, I. P. [alínea g) do n.º 2 do Artigo 1.º, da Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio, alterados 

pela Portaria n.º 211/2013, de 27 de junho], cuja missão é promover a redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências, na área de 

abrangência da ARSLVT, I.P.. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º total de utentes 
ativos em 
ambulatório no 
ano 

Resultado 15108 15343 15443 15074 14879 15000 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  

Eficácia 

% de atendimentos 
em 1.ª consulta 
realizados em 
menos de 15 dias 

Resultado 82% 80% 80% 70% 72% 80% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  

Eficácia 
Eficiência 

% de UIL (CRI) 
com consulta de 
apoio à cessação 
tabágica (CICT) 

Resultado n.d n.d 71% 71% 71% 71% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  

Eficácia 
Eficiência 

% de CRI que 
asseguram o 
rastreio para o VIH 
na população 
atendida nas 
Equipas de 
Tratamento  

Realização 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;  
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de CT, Unidades 
Privadas de Saúde-
UPS) 
convencionadas, 
que atuam na área 
das dependências 
localizadas, na 
RLVT, objeto de 
visitas de 
acompanhamento/ 
monitorização 
técnica e/ ou 
financeira  

Estrutura n.a. n.a. n.a. n.a. n,a, 50% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de Termos de 
Responsabilidade 
emitidos e 
reemitidos para 
internamento em 
Unidades de Saúde 
convencionadas no 
âmbito dos CAD 

Resultado n.d 1070 1187 1262 1.183 n.a. 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;  
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de festivais 
(contexto 
recreativo: 
festivais de música, 
bares; festivais 
académicos) com 
intervenção DICAD 
(UIL e Equipa de 
Coordenação) 

Realização 100% 100% 100% n.d n.d. 25% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;  
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de formandos 
abrangidos por 
acções de formação 
na área de 
intervenção em 
RRMD em festivais 
académicos 

Resultado 24 43 36 n.d. n.d. n.a. 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais;  

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 

Eficácia 
Eficiência 

N.º estimado de 
população 
abrangida em 
festivais  

Resultado 1760 3388 7031 n.d. n.d. n.a. 
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Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;       
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de testes de 
alcoolemia 
realizados em 
festivais  

Resultado 158 951 1029 1718 n.d. n.a. 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
iii.      Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de escolas/ 
instituições com 
intervenções 
multicomponentes 
(componente 
informativa, 
desenvolvimento 
de competências e 
reguladoras/ambie
ntais)   

Realização n.d. 74% 87% n.d. n.d. 60% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de entidades que 
implementaram 
programas de 
desenvolvimento 
de competência 
pessoais e sociais 
realizadas com 
avaliação 

Realização n.a. 100% 100% n.d. n.d. 100% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos;  
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 

Eficácia 
Eficiência 

% de escolas/ 
instituições que 
iniciaram 
implementação da 
Metodologia de 
Guião de 
Procedimentos 
para lidar com os 
CAD em contexto 
escolar/ 

Realização n.a. n.a. 66% n.d. n.d. 50% 
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institucional 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Promover a qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Eficácia 
Eficiência 

% de novos utentes 
e readmissões 
atendidos pelo 
serviço social, com 
diagnóstico social 
realizado. 

Resultado n.a. n.a. 45% n.d. n.d. 85% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;    
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de novos utentes 
e readmissões 
acompanhados 
pelo Serviço Social 
com necessidades 
sociais 
diagnosticadas e 
avaliadas  

Resultado n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 65% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 

Eficácia 
Eficiência 

N.º de diagnósticos 
de território 
realizados no 
âmbito do PORI 

Resultado 2 3 2 1 n.d. 3 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 

Eficácia 
Eficiência 

Nº de projetos 
acompanhados ao 
abrigo do 
Programa 
Operacional de 
Respostas 
Integradas (PORI) 
nas várias áreas de 
intervenção 

Resultado 3 6 10 11 n.d. 12 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Promover a criação de uma rede de 
recursos de saúde, numa lógica de 
proximidade ao cidadão e à 
comunidade, com vista à definição das 
respostas prestadas ao nível dos CAD 
(RRA - CAD "Rede de Referenciação/ 
Articulação"). 

Eficácia 
Eficiência 

N.º de projetos 
implementados na 
Região de Saúde de 
Lisboa e Vale do 
Tejo no âmbito da 
RRA-CAD 

Realização n.a. n.a. n.a. 1 1 2 
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Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; v.       
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de jovens 
estimados para 
cada dia 
abrangidos pela 
DICAD na 
intervenção 
realizada no 
âmbito do Dia da 
Defesa Nacional 
(DDN) 

Resultado n.a. 
20% 

(7032
) 

32% 
(1139

6) 

40% 
(1497

7) 
n.d. 40% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; v.       
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de 
crianças/jovens em 
risco e/ou com 
problemas 
associados aos CAD 
encaminhados para 
respostas da 
DICAD (e com 
realização de pelo 
menos uma 
consulta/ triagem) 

Resultado 100% 97% 100% n.d. 100% 100% 

Responder às 
necessidades de 
Saúde dos Cidadãos; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacional; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde;        
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Garantir o desenvolvimento de 
respostas especializadas à 
problemática do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências (CAD), através de uma 
intervenção integrada, com base nas 
necessidades identificadas nas áreas 
de intervenção - Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção.  
Assegurar o acompanhamento, a 
monitorização, contribuindo para a 
avaliação da execução de 
programas/projetos no âmbito dos 
CAD, nas diferentes áreas de 
intervenção, por forma a garantir a sua 
qualidade. 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de espaços de 
consulta/ 
atendimento para 
jovens em risco 
e/ou  com 
problemas 
associados aos 
CAD, em 
funcionamento nas 
UIL e/ou com 
participação dos 
técnicos das UIL 

Resultado 10 26 30 n.d. 26 26 
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Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Colaborar no reforço das 
competências técnicas dos 
profissionais de saúde e outros, na 
área dos comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de formandos 
nas ações 
formativas 
organizadas pela 
DICAD (Equipa de 
Coordenação e 
UIL) para 
profissionais da 
DICAD e/ ou da 
ARSLVT (para 
todas as áreas de 
intervenção) 

Resultado n.d. 559 255 n.d. n.d. n.a. 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Colaborar no reforço das 
competências técnicas dos 
profissionais de saúde e outros, na 
área dos comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

N.º de ações 
formativas 
realizadas pela 
DICAD em 
colaboração com a 
Formação de 
Internos de 
Medicina Geral e 
Familiar (MGF) e 
de Pedopsiquiatria 

Resultado n.a. n.a. 2 2 2 2 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais;  
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Colaborar no reforço das 
competências técnicas dos 
profissionais de saúde e outros, na 
área dos comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficácia 
Eficiência 

% de Estágios de 
acolhidos nas UIL 

Resultado 69% 93% 80% n.d. n.d. 80% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Colaborar no reforço das 
competências técnicas dos 
profissionais de saúde e outros, na 
área dos comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficiência 

% de visitas 
realizadas no 
âmbito da 
organização/ 
acompanhamento/ 
apoio às visitas de 
delegações 
estrangeiras, 
institucionais ou de 
outra natureza, que 
se desloquem a 
Portugal 

Resultado n.d. 100% 84% n.d. n.d. 80% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 

Colaborar no reforço das 
competências técnicas dos 
profissionais de saúde e outros, na 
área dos comportamentos aditivos e 
dependências (CAD). 
Reforçar a articulação intra-
institucional da ARSLVT, I.P. bem 
como com outros serviços, públicos e 
privados, das áreas da saúde, de apoio 
social, de educação, de justiça, 
juventude e desporto, entre outras, 
numa lógica de proximidade ao 
cidadão e à comunidade.  

Eficiência 

N.º de 
estudos/artigos 
científicos editados 
e divulgados; 
número de papers, 
comunicações e 
posters 
apresentados em 
congressos 
científicos 
nacionais e 
internacionais, 
número de 
mediação de Mesas 
em eventos da 

Resultado n.d. n.d. 37 n.d n.d. n.a. 
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cuidados de saúde na 
Região de Lisboa e 
Vale do Tejo 

mesma tipologia 

Nota: A informação relativa aos resultados de  2017 são dados provisórios. 

 

4.9. UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL DE FARMÁCIA (UOFF) 

Cabe à UOFF  assegurar cuidados de excelência a todos os cidadãos, visando a obtenção do maior nível 

possível de saúde na população que assistem, através da promoção da utilização racional, segura, eficaz e 

equitativa dos medicamentos e garantindo o controlo integral do seu circuito, desde a Seleção, Aquisição, 

Armazenamento e Gestão até à Distribuição dos Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos aos 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) e demais unidades de saúde da sua área de abrangência. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do Indicador  
Tipo de 

indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Responder às 
necessidades 
de Saúde dos 
Cidadãos; 
Promover o 
acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidad
e e a qualidade 
do Sistema de 
Saúde; 
Desenvolver a 
integração de 
cuidados de 
saúde na 
Região de 
Lisboa e Vale 
do Tejo 

Implementação de 
práticas seguras e à boa 

gestão no âmbito dos 
medicamentos das salas 

de tratamento 

Qualidade 

% de salas de tratamento com 
práticas seguras e de boa 
gestão dos medicamentos 

implementadas 

Estrutura 0 0 0 0 0 70% 

Responder às 
necessidades 
de Saúde dos 
Cidadãos; 
Promover o 
acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidad
e e a qualidade 
do Sistema de 
Saúde 

Continuação da 
otimização do circuito da 

distribuição de 
antituberculosos na 
ARSLVT - alargar a 

distribuição 
personalizada a todos os 

doentes com TB e 
micobaterioses atípicas 

nos ACES piloto 
identificados. 

Qualidade 

% de doentes com TB não MR 
ou micobacteriose atípica com 
distribuição personalizada de 
antituberculosos nos 2 ACES 

piloto  

Realização 0 0 0 0 0 50% 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 
de 
infraestruturas 
e 
equipamentos 
de Saúde 

Readequação da área de 
frio e respetiva 

alarmística nos ACES, 
por forma a reduzir o 
desperdício associado 

aos acidentes da rede de 
frio e cumprir o controlo 
de temperaturas exigido 

por lei e normas ISO 
9001 

Eficiência 

 % de UF com readequação da 
área de frio e respetiva 

alarmística , por forma a 
reduzir o desperdício 

associado aos acidentes da 
rede de frio e cumprir o 

controlo de temperaturas 
exigido por lei e normas ISO 

9001  

Estrutura 0 0 0 0 0 30% 

Desenvolver a 
integração de 
cuidados de 
saúde na 
Região de 
Lisboa e Vale 
do Tejo 

Colaborar na elaboração 
da adenda ao Formulário 

regional de 
Medicamentos para os 

Cuidados Paliativos (em 
parceria com a 

Coordenação Regional 
do Cuidados Paliativos e 

CFT) 

Qualidade 

N.º de meses para a 
elaboração da  proposta à 

adenda ao Formulário 
Regional de Medicamentos 
para os Cuidados Paliativos 

(em parceria com a 
Coordenação Regional para os 

Cuidados Paliativos e CFT) 

Realização 0 0 0 0 0 8 
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4.10. UNIDADE ORGÂNICA FLEXÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (UAG)  

Fazem parte das competências da UAG assegurar a gestão administrativa dos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas em conformidade com as disposições legais, 

assegurar a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e serviços necessários ao adequado 

funcionamento da ARSLVT, I.P. e assegurar a conferência dos elementos relativos à faturação dos 

fornecedores da ARSLVT, I.P.. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta 

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Centralizar na sede os 
procedimentos contratuais 
transversais à ARSLT; Com a 
implementação da nova 
aplicação de gestão de stocks-
Glint SGICM monitorizar 
consumos, existências e criação 
de armazéns avançados nas 
Unidade de Saúde 

Eficiência 

Centralizar na 
sede os 

procedimentos 
contratuais 

transversais à 
ARSLVT  

Realização NA NA NA NA ND 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Aumentar  o número de 
procedimentos a desenvolver 
através da plataforma eletrónica 
de contratação pública; Com a 
implementação da nova 
aplicação de gestão de stocks-
Glint SGICM monitorizar 
consumos, existências e criação 
de armazéns avançados nas 
Unidade de Saúde 

Eficiência 

Número de 
procedimentos a 

desenvolver 
através das 
plataformas 
eletrónicas 

Realização NA NA NA NA ND 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Otimizar  a utilização do  ERP 
SAP - nomeadamente no que se 
refere à informação para a 
gestão. 

Eficiência 
Aprovação do 

manual de 
compras  

Realização NA NA NA NA ND 
 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Estreitar as relações com os 
ACES de forma a melhor os 
circuitos existentes, de molde a 
aumentar a eficiência; 
Otimização da politica de gestão 
de stocks da ARSLVT através de 
diminuição de existências(Sede 
e ACES), aumento da 
rotatividade os artigos, 
diminuição de taxas de rotura. 

Eficiência 

Aprovação de 
novas medidas de 
uniformização de 

procedimentos  

Realização NA NA NA NA ND 
2º 

semestre 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

    
Aprovação do 
Código de Conduta 
de Ética da UAG 

Resultado NA NA NA NA ND 
2º  

semestre 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Otimizar  a utilização do  ERP 
SAP - nomeadamente no que se 
refere à informação para a 
gestão. 

Eficiência 
Formação em 
contratação 
Publica na UAG 

Resultado NA NA NA NA ND 
Dezembro 

de 2017 
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Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais., Promover 
o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 
Saúde, Promover a 
qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde 

    

Implementação 
das normas do 
Despacho 851-
A/2017 

Resultado NA NA NA NA ND 
segundo 

trimestre 

 

4.11. GABINETE DE AUDITORIA INTERNA (GAI) 

Cabe ao GAI apoiar o Conselho Diretivo na avaliação dos processos de controlo interno e gestão de riscos, 

nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o 

seu aperfeiçoamento contínuo no sentido da segurança necessária para que sejam atingidos os objetivos da 

ARSLVI, I.P., no que respeita à credibilidade do relato financeiro, eficácia e eficiência das suas operações; 

orientar para o cumprimento da legislação em vigor e regulamentos aplicáveis nas matérias abrangidas. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  
Designação do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  201

3 
2014 2015 2016 2017 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Follow-up Auditoria 
Urgências do HFF 

Impacto NA NA NA NA NA mar/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Follow-up das 20 auditorias 
realizadas a USFs, Modelo B 

Impacto NA NA NA NA NA jun/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Auditoria às atividades 
desenvolvidas pelo DSP/USP 
na Sanidade Marítima  

Impacto NA NA NA NA NA mar/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Obter ganhos de eficácia 
nos processos 

Eficácia 
Contributo  na elaboração do 
Plano de Controlo Interno 
Integrado do MS 

Resultado NA NA NA NA NA jun/18 

 Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Obter ganhos de eficácia 
nos processos 

Eficácia 

Elaboração, submissão e 
cumprimento das datas de 
entrega dos Relatórios 
Trimestrais de Execução 
Orçamental à ACSS. 

Resultado NA NA NA NA NA jul/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Obter ganhos de eficácia 
nos processos 

Eficácia 
Reporte das ações realizadas, 
nos termos da instrução nº 
1/2016 do GCCI. 

Resultado NA NA NA NA NA 2018 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Obter ganhos de eficácia 
nos processos 

Eficácia 

Reporte de irregularidades e 
casos participados às 
entidades competentes, nos 
termos da instrução nº 
2/2016 do GCCI. 

Resultado NA NA NA NA NA 2018 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Auditoria a unidades de 
convalescença 

Impacto NA NA NA NA NA jun/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Criação de controlo 
sistemático ao fornecimento 
da prestação de serviços aos 
Cuidados Respiratórios 

Resultado NA NA NA NA NA dez/18 
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de Saúde, Domiciliários 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Obter ganhos de eficiência 
nos processos 

Eficácia 
Auditoria de Desempenho - 
Capacidade instalada nas UCC 

Impacto NA NA NA NA NA dez/18 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde, 

Melhorar o Sistema de 
Controlo Interno instituído 

na ARSLVT 
Eficácia 

Auditoria às Taxas 
Moderadoras 

Impacto NA NA NA NA NA set/18 

 

4.12. EQUIPA COORDENADORA REGIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECR-LVT)  

É missão desta equipa assegurar a articulação com os parceiros internos e externos que integram a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), bem como com outras entidades consideradas 

pertinentes para a boa prestação de cuidados de saúde e apoio social neste nível intermédio de cuidados a 

nível da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  

Tem como visão a promoção da continuidade de cuidados, através do desenvolvimento estruturado e 

com qualidade da prestação de cuidados na RNCCI-LVT, privilegiando a domiciliação e as respostas 

comunitárias, bem como o aumento de resposta nas tipologias de internamento mais carenciadas.  

Nos termos do nº 6 do art. 9º do Decreto-Lei nº 101/2006, de 6 de junho, republicado pelo Decreto-Lei 

nº 136/2015, de 28 de julho, as equipas coordenadoras locais são constituídas por representantes da 

Administração Regional de Saúde e da Segurança Social, devendo integrar, no mínimo, um médico, um 

enfermeiro, um assistente social e, facultativamente, um representante da Autarquia local. 

 

Área Objetivo Ação Cronograma Indicadores de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acessibilidade, 

Qualidade e 

- Definir procedimentos de 

atuação para as ECL e ECR; 

- Revisão, de acordo com o 

novo enquadramento legal, dos 

regulamentos da UCCI.  

- Elaboração de procedimentos; 

 

- Análise e aprovação e todos os 

regulamento  

Março - Nº de procedimentos elaborados; 

   

- Nº de regulamentos previstos.  

-Garantir que as 

Unidades/Equipas estão 

organizadas e prestam 

cuidados, em conformidade, 

com o contratualizado;  

 

 

 

 

 

- Garantir que as ECL 

monitorizam e acompanham as 

Unidades e Equipas.  

- Efetuar proposta de revisão das 

grelhas de acompanhamento das 

Unidades, incluindo as ECCI; 

- Propor a monitorização de 

indicadores de resultado, para 

além dos indicadores de processo; 

- Criar condições para uma maior 

eficácia no encaminhamento de 

doentes, quer através do aumento 

do número de estruturas de 

cuidados continuados, quer 

através da introdução de 

melhorias no planeamento da alta 

hospitalar e na RNCCI; 

- Avaliação generalizada e 

sistemática da adequação das 

Junho - Proposta de alteração das grelhas de 

avaliação; 

- Proposta de indicadores de resultado e 

de metodologia de monitorização; 

- Proposta de indicadores e de 

metodologia de avaliação do 

planeamento de altas; 

 - Demora média na admissão do utente, 

por causa; 

- Tempo de espera para “transferência 

de utentes” entre níveis de cuidados; 

- Percentagem de admissões 

inadequadas e dias de internamento 

inapropriados, por causa; 

- Taxa de readmissões no hospital, após 

encaminhamento para RNCCI, por causa 
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Área Objetivo Ação Cronograma Indicadores de Avaliação 

Efetividade admissões e estadias nas 

unidades de internamento da 

RNCCI. 

de readmissão. 

Incremento da prestação de 

cuidados em casa do doente, 

em alternativa ao 

internamento, suportada e 

complementada por 

tecnologias que permitem a 

sua monitorização à distância. 

No desenho deste tipo de 

oferta, haverá que considerar 

as possibilidades de 

colaboração entre o hospital, 

os cuidados de saúde 

primários, os cuidados 

continuados e o sector social. 

Será assim possível obter 

respostas mais rápidas e 

clinicamente ajustadas às 

necessidades da procura, 

melhoria da qualidade 

assistencial no domínio da 

efetividade, eficiência, 

satisfação do utente e acesso 

aos cuidados.  

- Propor dotação de recursos 

humanos, em conformidade com 

os rácios definidos; 

- Incrementar o número de ECCI, 

assegurando os tempos de 

afetação, os ratios e a 

multidisciplinariedade dos 

recursos humanos suficientes e 

adequados; 

 

- Aumentar o número de lugares; 

 

- Incrementar a articulação entre 

as ECCI e os Serviços de Apoio 

Domiciliário que prestam 

cuidados de apoio social e 

apresentar uma resposta de 

Apoio Domiciliário Integrado; 

- Incrementar a taxa de ocupação 

de lugares das ECCI; 

- Rever as competências das ECCI 

e a articulação funcional com as 

unidades funcionais dos CSP. 

 

Janeiro 

Nº de projetos/experiências com 

equipas de apoio domiciliário, por ECCI; 

 

 

- Aumento da taxa de ocupação das 

ECCI; 

 

- Percentagem de utilização de meios 

eletrónicos para monitorização dos 

utentes à distância; 

 

- Percentagem de comunicações 

utilizando meios eletrónicos entre os 

prestadores de cuidados e os utentes no 

domicílio. 

- Reforço da capacidade de 

resposta da RNCCI, através do 

aumento do número de vagas 

em cuidados continuados 

integrados em todas as suas 

tipologias, com especial 

incidência na Grande Lisboa; 

 

-Reforço dos recursos afetos às 

ECCI da RLVT; 

 

-Abertura de unidades de Dia 

promoção de Autonomia; 

 

-Priorizar o aumento de 

vagas/lugares nas áreas 

geográficas de mais 

deficitárias. 

- Proposta de abertura de novas 

camas em 2018 (Anexo 1); 

 

-Proposta de abertura de novas 

ECCI e de alargamento de vagas 

nas existentes; 

-Promover a colocação em ECCI 

dos doentes que, estando 

internados em qualquer hospital, 

careçam de um período de 

internamento numa unidade da 

RNCCI, mas que precisem de 

aguardar por vaga. Nestes casos e 

havendo condições 

sociofamiliares, o doente será 

colocado aos cuidados de uma 

ECCI até à ocorrência de vaga. 

 - Nº de novas camas em áreas 

carenciadas; 

 

 

-Nº de novas ECCI/novas vagas criadas; 

 

-Nº de UDPA. 

Promover as respostas de 

cuidados continuados em 

-Avaliação das experiencias piloto   -Nº de experiencias piloto em saúde 
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Área Objetivo Ação Cronograma Indicadores de Avaliação 

Saúde Mental e Pediatria. aprovadas 

-Identificar, parceiros para adesão 

a experiências piloto. 

mental e pediatria. 

Promover a respostas às 

necessidades de cuidados 

paliativos na RNCCI. 

-Promover formação básica em 

cuidados paliativos em todas as 

ECCI; 

- Promover a articulação entre as 

ECCI e as ECSP, designadamente 

no que respeita a apoio em 

consultoria. 

 - Nº de ECCI com competências em 

cuidados paliativos. 

Reforçar a divulgação de 

informação sobre circuitos de 

sinalização e referenciação. 

- Realização de reuniões com 

serviços sinalizadores 

Abril - Nº de Reuniões realizadas com serviços 

sinalizadores. 

Integração e 

continuidade de 

cuidados  

-Fomentar a colaboração e 

comunicação entre hospitais e 

ECCI.  

 

- Promover a articulação efetiva 

entre os Hospitais e as UCCI da 

respetiva área de influência  

- Desenvolvimento de projeto 

piloto de reconciliação 

terapêutica entre o Hospital e 

uma Unidade da RNCCI. 

 

Junho - Nº de hospitais com elo de ligação; 

  

- Nº de projetos de reconciliação 

terapêutica.  

Valorização dos recursos 

humanos da RNCCI, através do 

desenvolvimento das 

competências específicas.  

- Elaboração de plano de 

formação para as Unidades 

RNCCI, ECL e EGA (Anexo 2). 

Março - Nº de profissionais formados. 

- Reforço da articulação com a 

Segurança Social, no sentido de 

encontrar soluções conjuntas 

para a resolução dos casos 

sociais internados na RNCCI. 

- Análise dos casos descritos e 

estudo, em articulação com o 

Gabinete Jurídico e Segurança 

Social, de alternativas de solução. 

Março -Percentagem de casos sociais 

internados na RNCCI; 

-Percentagem de doentes a aguardar a 

designação de representante legal na 

RNCCI ou referenciado para a RNCCI. 

- Contribuir para a definição de 

procedimentos de articulação 

com a Justiça, para garantir a 

representação legal das 

pessoas referenciadas e/ou 

integradas na RNCCI em 

situação de incapacidade de 

decisão.  

- Propor procedimentos de 

articulação com a Justiça, para 

garantir a representação legal das 

pessoas referenciadas e/ou 

integradas na RNCCI em situação 

de incapacidade de decisão 

 - Apresentação de proposta. 

- Contribuir para o 

desenvolvimento de um 

sistema de contratualização 

que considere as necessidades 

de cuidados (grau de 

dependência) e promova os 

ganhos em saúde (ganhos de 

autonomia). 

- Contribuir para a revisão de 

meios de pagamento numa 

lógica de integração de 

cuidados, avaliar as 

possibilidades de um modelo 

integrado de contratualização, 

envolvendo nomeadamente os 

- Definir e propor indicadores de 

integração de cuidados. 

 

 

Junho - Nº de indicadores propostos. 
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Área Objetivo Ação Cronograma Indicadores de Avaliação 

cuidados de saúde primários, 

os cuidados hospitalares e os 

cuidados continuados, 

preferencialmente com o 

recurso a incentivos, 

financeiros ou de outra 

natureza. 

Focalização no 

utente 

-Reforço dos mecanismos de 

articulação com o cidadão, o 

utente e as famílias, a 

sociedade civil, o sector social 

e outros sectores; 

 

 

- Promoção da criação de 

estruturas locais, promovendo 

a cooperação, com vista à 

satisfação de necessidades 

específicas das populações, no 

sentido de adequação da oferta 

às especificidades da procura, 

continuidade de cuidados e 

cidadania. 

 

 

-Promover soluções de partilha 

de recursos, partilha de 

responsabilidades, no sentido de 

adequação da resposta, melhoria 

da qualidade assistencial no 

domínio da efetividade, eficiência 

e satisfação do utente, acesso e 

continuidade de cuidados, 

envolvendo a tutela da saúde e da 

área social, as Autarquias e as 

IPSS; 

-Promover o desenvolvimento de 

competências específicas no 

cuidado às pessoas idosas, através 

da formação e ensino;  

-Promover o apoio estruturado 

aos cuidadores informais, 

designadamente apostando na 

formação e ensino; 

-Desenvolvimento de um plano de 

formação para todos os 

cuidadores, apos diagnosticar as 

necessidades de formação; 

-Desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação das 

competências e satisfação dos 

utentes e cuidadores familiares, 

uniformes para todas as 

unidades; 

-Reforçar a informação e 

divulgação da RNCCI, juntos dos 

potenciais utentes e dos 

cuidadores. 

Janeiro - Projeto de cooperação entre várias 

entidades investimento nas intervenções 

primárias, prevenção e promoção da 

saúde); 

 

- Nº de doentes referenciados para as 

respostas criadas; 

- Nº de ações de formação e ensinos para 

cuidadores informais e utentes; 

- Elaborar propostas de inquérito de 

avaliação de competências para utentes 

e cuidadores; 

- Elaborar produtos de divulgação e 

informação; 

- Nº de reuniões de divulgação efetuadas 

pela ECR em Hospitais e ACES. 
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Planeamento de abertura de novas Camas para 2018 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Lisboa
Grande 

Lisboa
54,7%

Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa- Hospital Pulido Valente 
IPSS 13 Proprio 01/10/2018

Remodulação de edificio existente - obras 

com financiamento da SCML
92        23 836,28          94 567,85                  94 826,94                  81 507,40                323 371,75                        324 257,70   

Lisboa
Grande 

Lisboa
54,7%

Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa UCCI Estrela
IPSS 36 Proprio 01/12/2018

Remodulação de edificio existente - obras com 

financiamento da SCML. 
31        22 241,88        261 880,20                262 597,68                  76 055,40                895 491,00                        897 944,40   

Santarém Coruche
Leziria do 

Tejo
85,0%

Santa Casa da Misericórdia de 

Coruche
IPSS 1 Modelar 01/03/2018

Edificio construido com apoio do Programa 

Modelar. Em condições de aumento de 

capacidade imediata.

271          5 401,03            7 274,45                    7 294,38                  18 468,65                  24 874,75                          24 942,90   

50

Lisboa
Grande 

Lisboa
19,7%

Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa- Hospital Pulido Valente 
IPSS 21 Proprio 01/10/2018

Remodulação de edificio existente - obras 

com financiamento da SCML
92        61 379,64        243 517,05                244 184,22                  55 602,96                220 598,70                        221 203,08   

Lisboa
Grande 

Lisboa
19,7%

Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa UCCI Estrela
IPSS 36 Proprio 01/12/2018

Remodulação de edificio existente - obras 

com financiamento da SCML
31        35 455,32        417 457,80                418 601,52                  32 118,48                378 169,20                        379 205,28   

Coruche
Leziria do 

Tejo
55,5%

Santa Casa da Misericórdia de 

Coruche
IPSS 2 Modelar 01/03/2018

Edificio construido com apoio do Programa 

Modelar. Em condições de aumento de 

capacidade imediata.

271        17 219,34          23 192,10                  23 255,64                  15 598,76                  21 009,40                          21 066,96   

Ourém Médio Tejo 64,9%
SCMI - Construções Imobiliárias 

S.A. - SPA CLUB Leiria
Privado 30 Privado 01/12/2018 Reconversão de um edificio 31        29 546,10        347 881,50                348 834,60                  26 765,40                315 141,00                        316 004,40   

Setúbal Almada
Peninsula 

de Setúbal
79,9% Cooperativa Almadense IPSS 20

Misto: Modelar 

+ Próprio
01/07/2018

Alargamento da capacidade, com conclusão 

de obra de uma parte do edificio
184      116 913,60        231 921,00                232 556,40                105 910,40                210 094,00                        210 669,60   

Leiria Penhiche Oeste 62,5% Associação de Solidariedade de Ferrel IPSS 28 Proprio 01/12/2018
Reconversão de um piso do Hospital de 

Peniche
31        27 576,36        324 689,40                325 578,96                  24 981,04                294 131,60                        294 937,44   

137

Lisboa Lisboa
Grande 

Lisboa
0% Instituto São João de Deus IPSS 15 Próprio sem data

Santarém Tomar Médio Tejo 0% Centro de Assistecia Social de Tomar IPSS 30 Própria sem data

45

232 339 569,55    ############ 1 957 730,34          437 008,49             1 409 221,20          2 311 026,48               

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados- Plano de Desenvolvimento 2018

Nº de dias de 

internamento 

2018

U
M

D
R

TOTAL

Total UMDR

U
LD

M

Total ULDM

Total UDPA

Lisboa

Lisboa

Santarem

U
D

P
A

Face aos atuais valores da diária publicados 

em DR, as entidades referem que irão 

aguardar nova publicação com atualização 

dos valores. 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

Encargos do Triénio

Tipologia de 

Cuidados
Distrito Concelho NUT

Taxa de 

Cobertura atual 

da NUT

Unidade Titularidade
N.º Lugares 

previstos

Natureza do 

Investimento 

Data prevista 

para a 

abertura da 

Unidade

Observações (identificar  as  entidades que 

já desenvolvem respostas na RNCCI, bem 

como outros aspetos considerados 

relevantes)
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Plano de Formação  

Área da formação (ou designação 
da ação de formação) 

Finalidade (Competências a 
desenvolver e objetivos às quais estão 

associadas) 

Duração (Nº 
de horas de 
cada ação) 

Nº de 
ações 

previstas 

Destinatários 
(Público-alvo) 

Data(s) 
pretendida(s) 

para realização 
Local 

Nº previsto de 
formandos 

Formador(es) 
interno(s) (nome 
ou “a identificar”) 

Coordenador (Nome e 
unidade orgânica) 

Divulgação da RNCCI 
Capacitar os profissionais de saúde 
para o processo de referenciação 

3h  6 
Hospitais; 

Cuidados de 
Saúde Primários  

Ao longo do ano 
2018 

Hospitais e ACES 20  ECR e ECL ECR   

 Segurança do doente: úlceras, 
quedas, gestão do risco clinico, 
entre outros  

Promover uma cultura de segurança 
nos profissionais da RNCCI 

14h  1 ECCI; UCCI  1º Semestre 2018 ARS  20  
Academia de 

Formação  
Academia de Formação  

 Controlo de infeção 
Divulgar as práticas seguras no âmbito 

do Controlo de Infeção 
 7h 1 UCCI  1º Semestre 2018  ARS 20  

Equipa PPCIRA 
ARSLVT 

PPCIRA ARSLVT  

Transporte de utentes 
Uniformizar procedimentos para a 

requisição e transporte dos utentes da 
RNCCI 

4h 1 ECL;UCCI 1º Semestre 2018 ARS 20 
Núcleo de Gestão 

Financeira da 
ARSLVT  

ECR  

Cuidados Geriátricos  
Desenvolver competências no sentido 

de uma abordagem geriátrica  
14h 1 ECCI 2º Semestre 2018 ARS  20 A designar  Academia de Formação  

Cuidados Continuados Pediátricos  
Desenvolver competências no âmbito 
dos cuidados continuados, específicos 

para crianças /adolescentes 
14h 1 ECCI 2º Semestre 2018 ARS 20 A designar Academia de Formação  

Reabilitação de Enfermagem no 
Domício  

Desenvolver competências que 
viabilizem a reabilitação no domicílio 

14 h  1 ECCI 2º Semestre 2018  ARS  20 A designar  Academia de Formação 

Cuidados Paliativos 
Capacitação dos profissionais de saúde 

que cuidam do doente paliativo  
90h 1 ECL, ECCI e UCCI  1º Semestre 2018  ARS  20 

Comissão Nacional 
de Cuidados 

Paliativos  

Comissão Nacional de 
Cuidados Paliativos 

Dor Crónica  
Promover a avaliação correta da dor e 

técnicas de controlo  
14h 1 ECL, ECCI e UCCI 2º Semestre 2018 ARS  20 A designar  Academia de Formação 

Capacitação do cuidador 
(experiência piloto) 

Capacitar o cuidador informal para 
prestação de cuidados e para o 

autocuidado 
6h 1 

Cuidadores 
Informais 

1º Semestre 2018 ACES 12 
Enf. Sandra Neves; 

ECL; ECCI 
ECR 

Segurança do Medicamento  
Uniformizar procedimentos no âmbito 

da segurança  
4h 1 ECCI e UCCI  2º Semestre 2018 ARS 20 

Comissão de 
Farmácia e 

Terapêutica 

Comissão de Farmácia e 
Terapêutica  

Mass Training em Suporte Básico de 
Vida  

Aumentar competências em Cadeia de 
Sobrevivência, Prática de SBV, Prática 
de Desobstrução da Via Aérea e 
Posição Lateral de Segurança 

4h 1 ECCI e UCCI 2º Semestre 2018 ARS 20 
Academia de 

Formação  
Academia de Formação 

Demências  
Desenvolver competências dos 

profissionais de saúde que cuidam do 
doente com demência   

7h  1 ECCI e UCCI  2º Semestre 2018 ARS 20 
Academia de 

Formação  
Academia de Formação 

Intervenção em situações de 
incapacidade de utentes maiores  

Harmonizar procedimentos  4h 1 ECL  1º Semestre 2018 ARS  20 ECR  ECR  

Hidratação  
Sensibilizar os profissionais da RNCCI 

para a importância da Hidratação  
4h  1 ECCI e UCCI  1º Semestre 2018 ARS 20 ECR  ECR  
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4.13. EQUIPA REGIONAL DE APOIO À REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS (ERA)  

 

A ERA é uma equipa de referência no apoio ao desenvolvimento organizacional dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) nos cuidados de saúde primários, dado o empenho que tem desenvolvido ao nível 

central, regional e local, na promoção e acompanhamento das candidaturas de Unidades de Saúde Familiar 

(USF), no desenvolvimento e alocação adequada de recursos a todas as unidades funcionais previstas para os 

ACES, assim como no desenvolvimento de orientações que aperfeiçoem e promovam a Qualidade das 

unidades funcionais, dos serviços e dos cuidados de saúde nos ACES. São objetivos da ERA: 

a) Apoiar a abertura de novas USF e acompanhar o processo de transição das USF modelo A para USF 

modelo B; 

b) Dinamizar o desenvolvimento organizacional de todas as unidades funcionais para além do das USF; 

c) Apoiar o alinhamento deste desenvolvimento organizacional e do planeamento das atividades de 

todas as unidades funcionais com o novo modelo de contratualização; 

d) Apoiar o desenvolvimento da governação clínica e de saúde em todos os agrupamentos de centros de 

saúde e unidades funcionais; 

e) Identificar obstáculos e propor soluções para o funcionamento efetivo dos Conselhos da 

Comunidades dos ACES e, consequentemente:  

i. Promover a participação e controlo dos cidadãos e da comunidade dos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) 

ii. Funcionamento efetivo dos Conselhos Executivos dos ACES 

f) Harmonizar a sua atuação com as orientações conceptuais e técnicas da Coordenação Nacional para a 

Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos CSP (CNCSP) e com as restantes quatro Equipas 

Regionais de Apoio e Acompanhamento aos Cuidados de Saúde Primários; 

 Desenvolvimento e teste de instrumento comum de monitorização do desenvolvimento 

organizacional (Questionário DORA) e articulação com a CNCSP e as ERA para promover a sua 

implementação, em paralelo com outros instrumentos para o desenvolvimento dos CSP, sendo o 

processo de contratualização o instrumento propulsor desta evolução; 

 Delineamento e execução do Projeto “DiCCA II” (Dinamização dos Conselhos Clínicos e de Saúde na 

ARSLVT, I.P. – 2ª fase): trabalho sistemático com três grupos de cinco CCS da RLVT; 

 Dinamização de espaços de discussão sobre formas e estratégias de participação do cidadão nos CSP 

através dos Conselhos da Comunidade. 
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Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 

Parâmetro 
atribuído ao 

Oop  

Designação 
do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos (5) 

Meta  
2013 2014 2015 2016 2017 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos; Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Apoio na elaboração 
dos documentos das 
Unidades Funcionais 
qualquer que seja o 

modelo organizativo, 
Auditorias para a 

transição de modelo e 
que contribuam para 

a melhoria 
organizacional de 

forma contínua 
,Análise técnica das 

candidaturas de 
Unidades funcionais, 

Contribuir para a 
atualização da base 

de dados nacional das 
candidaturas e 

estádio de avaliação 
das mesmas, 

Identificação de 
unidades funcionais 

com potencial de 
mudança de modelo  

Eficácia  
Eficiência 

Constituição de 
novas USF 

Impacto 124 129 136 146 157 165 

 

4.14. EQUIPA DE PROJETO PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (EPPP)  

Compete à EPPP o acompanhamento da execução dos contratos de gestão celebrados com os hospitais 

em regime de parceria público privada da Região de Lisboa e Vale do Tejo: Hospital de Cascais, Hospital de 

Loures e Hospital de Vila Franca de Xira. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação 
do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Apuramento 
do valor de 
reconciliação 
de 2016 dos 3 
HPPP 

Realização NA NA NA NA NA n.a 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Apuramento 
do valor de 
reconciliação 
de 2017 do 
protocolo de 
tratamento em 
ambulatório do 
Hospital de 
Cascais 

Realização NA NA NA NA NA n.a 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Elaboração de 
relatório de 
avaliação de 
desempenho 
do 1º semestre 
de 2018 das 
Entidades 
Gestoras dos 
HPPP 

Realização NA NA NA NA NA n.a 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Elaboração de 
relatório de 
avaliação de 
desempenho 
anual (2017) 
das Entidades 
Gestoras dos 
HPPP 

Realização NA NA NA NA NA n.a 
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 Responder às 
necessidades de 

Saúde dos Cidadãos 

Assegurar a 
acessibilidade à 

consulta externa, tendo 
por finalidade não 
agravar a lista e o 

tempo médio de espera 
para primeira consulta 

e para cirurgia, nos 
Hospitais em regime de 

parceria público 
privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
primeiras 
consultas face 
ao total de 
consultas - PPP 
Cascais 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

 Responder às 
necessidades de 

Saúde dos Cidadãos 

Assegurar a 
acessibilidade à 

consulta externa, tendo 
por finalidade não 
agravar a lista e o 

tempo médio de espera 
para primeira consulta 

e para cirurgia, nos 
Hospitais em regime de 

parceria público 
privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
primeiras 
consultas face 
ao total de 
consultas - PPP 
Loures 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

 Responder às 
necessidades de 

Saúde dos Cidadãos 

Assegurar a 
acessibilidade à 

consulta externa, tendo 
por finalidade não 
agravar a lista e o 

tempo médio de espera 
para primeira consulta 

e para cirurgia, nos 
Hospitais em regime de 

parceria público 
privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
primeiras 
consultas face 
ao total de 
consultas - PPP 
VFX 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Promover a 
ambulatorização 

cirúrgica, nos Hospitais 
em regime de parceria 

público privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
cirurgias de 
ambulatório 
face ao total de 
cirurgias- PPP 
Cascais 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Promover a 
ambulatorização 

cirúrgica, nos Hospitais 
em regime de parceria 

público privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
cirurgias de 
ambulatório 
face ao total de 
cirurgias- PPP 
Loures 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Promover a 
ambulatorização 

cirúrgica, nos Hospitais 
em regime de parceria 

público privada; 

Acessibilidade 

Proporção de 
cirurgias de 
ambulatório 
face ao total de 
cirurgias- PPP 
VFX 

Resultado NA NA NA NA NA 

Aguarda fecho 
do 
procedimento 
negocial 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Relatório de 
atividades do 
ano de 2017 da 
Provedora do 
Utentes 

Realização NA NA NA NA NA n.a 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 

Negociação do 
procedimento 
anual de 2019 
dos HPPP 

Realização NA NA NA NA NA n.a 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 

de Saúde 

Monitorizar os 
contratos de gestão dos 
hospitais em regime de 

parceria público 
privada 

Eficácia 
Proposta de 
orçamento 
para 2019 

Realização NA NA NA NA NA n.a 
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4.15. GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS (GSIT) 

Cabe ao GSIT da ARSLVT, I.P., fornecer um suporte tecnológico a todos os serviços, promover e facilitar a 

integração das tecnologias, desenvolver e manter sistemas de informação eficazes, seguros e inovadores para 

apoiar as várias funções da instituição, facilitar a recolha, o armazenamento, a segurança e a integridade dos 

dados eletrónicos, garantindo um acesso adequado aos mesmos e promover novas utilizações das tecnologias 

da informação e comunicação. 

Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 

Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  
Designação do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  

Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde 

Modernização 
do parque 

informático da 
ARSLVT 

Eficiência Aquisição de Pcs Realização NA NA NA NA NA 4425 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde 

Modernização 
do parque 

informático da 
ARSLVT 

Eficiência Aquisição de Impressoras Realização NA NA NA NA NA 700 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde 

Modernização 
do parque 

informático da 
ARSLVT 

Eficiência 
Aquisição de centrais 

Telefónicas 
Realização NA NA NA NA NA 15 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde 

Modernização 
do parque 

informático da 
ARSLVT 

Eficiência 
Instalação/Reestruturação 

de quiosques com 
integração Sclínico 

Realização NA NA NA NA NA 30 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde, 
Desenvolver a integração de 
cuidados de saúde na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo 

Centralização 
aplicacional no 
Datacenter da 

ARSLVT e 
Consolidação 
dos sistemas 

de informação 

Eficiência Migração de Servidores Realização NA NA NA NA NA 20 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde, 
Desenvolver a integração de 
cuidados de saúde na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo 

Centralização 
aplicacional no 
Datacenter da 

ARSLVT e 
Consolidação 
dos sistemas 

de informação 

Eficiência 
Implementação do 

Sistema BIARS 
Impacto NA NA NA NA NA 8 
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Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde,  
Desenvolver a integração de 
cuidados de saúde na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo 

Centralização 
aplicacional no 
Datacenter da 

ARSLVT e 
Consolidação 
dos sistemas 

de informação 

Eficiência 

Implementação do 
Sistema para a Segurança 

e Saúde no trabalho da 
ARSLVT 

Impacto NA NA NA NA NA 300 

 Valorizar a cultura, a 
identidade e as competências 
organizacionais, Promover o 

acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a qualidade 

do Sistema de Saúde, 
Promover a qualificação e o 

reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde 

Implementação 
de solução de 

gestão 
documental 
para toda a 

ARSLVT incluir 
ACES 

Eficiência 

Implementação de solução 
de gestão documental 
para toda a ARSLVT 

incluir ACES 

Impacto NA NA NA NA NA 500 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, Promover 

a qualificação e o reforço da 
rede de infraestruturas e 
equipamentos de Saúde, 

Desenvolver a integração de 
cuidados de saúde na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo 

Continuidade 
da execução do 
Programa de 
Rastreios 

Eficiência 
Alargamento dos 
Rastreios Oncológicos - 
RCCR e RCCU 

Impacto NA NA NA NA NA 5 

Responder às necessidades de 
Saúde dos Cidadãos, 

 Promover a qualificação e o 
reforço da rede de 
infraestruturas e 

equipamentos de Saúde, 
Desenvolver a integração de 
cuidados de saúde na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo 

Continuidade 
da execução do 
Programa de 
Rastreios 

Eficiência 
Alargamento ao Rastreio 
da Saúde Visual Infantil 

Impacto NA NA NA NA NA 1 

 

4.16. ACADEMIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (AFD) 

A AFD tem como missão promover a qualificação e valorização dos recursos humanos da área da saúde 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo, identificando necessidades, propondo planos de formação profissional e 

organizando ações de formação. Igualmente inserida na sua missão estão todos os trâmites necessários à 

operacionalização de estágios curriculares nos Serviços Centrais, nas Unidades de Saúde e Serviços não 

Assistenciais da ARSLVT, I.P.. Esta responsabilidade de desenvolvimento tendente a rececionar estagiários na 

ARSLVT,I.P., a sua gestão e monitorização bem como o desenvolvimento de toda a documentação de suporte 

ao mesmo que vier a demonstrar ser adequada. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 

atribuído ao 
Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  

Meta  

2013 2014 
201

5 
2016 2017 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
Nº de formandos 

previstos 
Realização NA NA NA NA NA 2.045 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de formandos 

efetivos 
Realização NA NA NA NA NA 2.045 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de ações de 

formação planeadas 
Realização NA NA NA NA NA 84 
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Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de ações 
realizadas 

Realização NA NA NA NA NA 84 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de ações 

realizadas, mas não 
planeadas 

Realização NA NA NA NA NA 5 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de formadores 

internos 
Realização NA NA NA NA NA 130 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Número de participantes 
em ações de formação 
área Saúde  

Eficácia 
N.º de formadores 

externos 
Realização NA NA NA NA NA 95 

 

 

4.17. NÚCLEO DE APOIO À INVESTIGAÇÃO (NAI) 

Cabe ao NAI promover a produção de conhecimento científico na ARSLVT, I.P., através do apoio à 

investigação interna e externa. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  

Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais, 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Promover oportunidades de 
trabalho (reuniões/ 
encontros) junto de 
Diretores/as Executivos/as 
dos ACES, 
Coordenadores/as e 
Responsáveis de outros 
Serviços da ARSLVT, IP 
(apresentação do NAI e 
reflexão sobre as suas 
potencialidades de apoio à 
investigação nas equipas 
que aqueles coordenam) 

Eficácia 

N.º de reuniões/ 
encontros de 

trabalho realizados 
com investigadores 

dos ACES, outras 
Unidades e 
Serviços da 
ARSLVT, IP 

Resultado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. a definir 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais, 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Promover a cooperação e 
articulação entre as 
unidades de saúde, 
universidades e as 
sociedades científicas, e 
identificar a oportunidade 
de se virem a desenvolver 
redes de informação e 
conhecimento que 
otimizem e maximizem as 
condições para o 
desenvolvimento de 
investigação clínica. 

Eficácia 

Nº de contractos 
financeiros que 

cumprem critérios 
definidos pela 

resolução 

Resultado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. a definir 
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4.18. COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE (CES) 

A CES da ARSLVT, I.P., tem a sua atividade enquadrada, nomeadamente, pelo Decreto-Lei nº 97/95, de 10 

de maio, pela Lei nº 67/98, de 26 de outubro, pelo Decreto da Presidência da República nº 1/2001, de 3 de 

janeiro, pela Lei nº 46/2004, de 19 de agosto, pela Lei nº 12/2005, de 26 de janeiro, pela Portaria nº 57/2005, 

de 20 de janeiro, pela Lei nº 21/ 2014, de 16 de abril e, ainda, pelo seu Regulamento Interno. 

A CES da ARSLVT, I.P., é um órgão colegial e multidisciplinar e assume a natureza de um órgão consultivo 

do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., e dos ACES em matéria de ética assistencial e de investigação. 

A CES analisa e reflete eticamente sobre questões que lhe sejam suscitadas tanto no domínio assistencial 

como no domínio de investigação, seja por sua iniciativa, ou por solicitação do Conselho Diretivo da ARSLVT, 

I.P., e dos ACES, dela emitindo parecer, se for considerado adequado. 

A CES promove a divulgação de Padrões de Ética no âmbito da prestação dos Cuidados de Saúde (sempre 

enquadrada pela ARSLVT, I.P.) seja através da realização de Ações de Formação com os Profissionais de Saúde 

(nos locais de trabalho ou em reuniões de contexto regional), seja através de Pareceres, Informativos e/ou 

Normativos, emanados da CES. 

São as seguintes as competências da CES da ARSLVT, I.P: 

1. Promover, no âmbito do funcionamento da ARSLVT, I.P., a salvaguarda da Dignidade e 

Integridade Humanas; 

2. Emitir, seja por sua iniciativa, seja por solicitação do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., 

pareceres e recomendações no âmbito da atividade das Unidades de Saúde, quer Hospitalares 

quer dos Cuidados de Saúde Primários; 

3. Promover, junto dos profissionais de saúde, ações de formação (nos locais de trabalho ou em 

reuniões de contexto regional), que divulguem e generalizem a prática da Bioética. 

Atento aos pressupostos anteriormente referidos e à natureza da Comissão, prevê-se para o ano de 2018 

que sejam realizadas as seguintes atividades: 

a. Elaborar pareceres sobre protocolos de investigação clínica com seres humanos que sejam 

realizados nas unidades de saúde da ARSLVT, I.P., e propostos à apreciação à Comissão; 

b. Elaborar pareceres de ética institucional e de ética assistencial seja por sua iniciativa, ou por 

solicitação do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P., dos Dirigentes dos ACES e dos Dirigentes dos 

Serviços Centrais da ARSLVT, I.P.; 

c. Colaborar com a formação de internos de Medicina Geral e Familiar, do 3º ano, em cursos de 

“Ética na Prática Clínica”; 

d. Colaborar com a formação de internos de Saúde Pública, do 3º ano, em cursos de “Ética e Saúde 

Pública”; 

e. Colaborar com as Unidades de Saúde e com os ACES na realização de ações de formação, sempre 

que para tal sejam solicitados; 
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f. Realizar de Consultoria Ética, sempre que solicitados pelos profissionais de Saúde da Região; 

g. Colaborar na rede nacional de Comissões de Ética (RedÉtica), através do apoio ao seu 

funcionamento regular, à realização de seminários e à sua promoção e desenvolvimento; 

h. Colaborar na Rede de Comissões de Ética da RNCES da CEIC; 

i. Elaborar propostas com vista à implementação de uma plataforma eletrónica para a submissão e 

gestão dos pareceres reativos aos protocolos de investigação da ARSLVT, I.P.; 

j. Elaborar estudos destinados à formação presencial de internos de Medicina Geral e Familiar, 

nomeadamente o programa de estágio (conteúdos formativos; aptidões e competências) 

k. Elaborar programa para a implementação dos interlocutores Éticos da Comissão de Ética para a 

Saúde nas Unidades de Saúde dos ACES da Região; 

l. Elaborar propostas na sequência da conclusão da alínea j), tendo como objetivo promover a 

formação e a competência em bioética aos interlocutores da Comissão de Ética para a Saúde nos 

ACES da Região; 

m. Colaborar com as Comissões de Ética dos Cuidados Primários das ARS, nomeadamente no que 

respeita à formação, à troca e partilha de informações e promoção de atividades cooperativas; 

n. Colaborar com as Comissões de Ética dos Hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

promovendo encontros e a troca e partilha de informações; 

o. Rever e propor o estatuto de membro da Comissão de Ética da ARSLVT, I.P., ao Conselho Diretivo 

da ARSLVT, I.P., na sequência da próxima publicação da legislação das Comissões de Ética. 

 
4.19. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT) 

As CFT-ARS são órgãos de apoio técnico das Administrações Regionais de Saúde (ARS) que têm por 

missão dotar estas entidades das ferramentas operacionais adequadas à utilização racional do medicamento e 

ao estabelecimento de uma política de prescrição tecnicamente rigorosa, que garanta a segurança do doente, a 

qualidade dos cuidados de saúde e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito das 

políticas e objetivos estabelecidos pelas entidades oficiais competentes e pelo Conselho Diretivo das ARS.  À 

CFT incumbe proceder ao acompanhamento regular da prescrição, dispensa e utilização de medicamentos no 

contexto das unidades de Saúde da ARSLVT, I.P.. 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional 
Parâmetro 
atribuído 

ao Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 
atribuições na política do 

medicamento. 

Eficácia 
Reunião mensal 

da CFT 
Realização √ √ √ √ nd 12 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 

Eficácia 
Reunião periódica 
com os DE's e 
PCC's 

Realização √ √ √ √ nd 2 
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Lisboa e Vale do Tejo atribuições na política do 
medicamento. 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais, Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Promover estudos destinados 
a demonstrar evidência sobre 

a prescrição, dispensa e 
utilização de medicamentos. 

Eficácia 
Boletins 

Terapêuticos 
Resultado 4 3 1 1 nd 2 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos  
Promover o acesso, a 

eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde 

Promover a literacia do 
cidadão na utilização dos 

medicamentos. 
Eficácia 

Informação 
escrita para o 

cidadão 
Resultado na na na na na 2 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Emitir recomendações sobre 
prescrição e utilização de 

medicamentos, em todos os 
contextos de prescrição; A 

avaliação do grau de 
cumprimento das normas de 

orientação clínica da DGS. 

Eficácia 

Análise anual dos 
resultados da 

monitorização e 
apreciação da 
prescrição de 

ambulatório para 
todos os 

contextos de 
prescrição. 

Realização √ √ √ √ nd 1 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Valorizar a 
cultura, a identidade e as 

competências 
organizacionais, Promover 

o acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde, Desenvolver a 

integração de cuidados de 
saúde na Região de Lisboa 

e Vale do Tejo 

Publicar relatórios de 
acompanhamento da 

prescrição, dispensa e 
utilização de medicamentos. 

Eficácia 

Publicação de 
relatórios 

trimestrais de 
monitorização da 

prescrição em 
ambulatório 

interno, externo e 
utilização de 

medicamentos 
nos hospitais da 
Região de Saúde 

Realização √ √ √ √ nd 3 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Emitir recomendações sobre 
prescrição e utilização de 

medicamentos, em todos os 
contextos de prescrição; 
Identificar situações de 

eventual incumprimento das 
determinações legais 

relativas à prescrição e 
dispensa de medicamentos. 

Qualidade 

Monitorizar as 
justificações 
técnicas da 

prescrição de 
medicamentos 

(Portaria n.º 
224/2015, de 27 

de julho) 

Estrutura √ √ √ √ nd 1 p/ ano 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 
atribuições na política do 

medicamento. 

Qualidade 

Cooperar com as 
CFT's dos 

hospitais da 
Região de Saúde 

Realização √ √ √ √ nd 1 p/ ano 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais 

Pronunciar-se sobre a 
adequação clínica das 

justificações técnicas para as 
exceções à prescrição por DCI 
(Portaria n.º 224/2015, de 27 

de julho). 

Eficácia 
Elaborar 

Pareceres 
Técnicos 

Realização √ √ √ √ nd   

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais, Promover 
o acesso, a eficiência, a 

sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema de 

Saúde 

Promover estudos destinados 
a demonstrar evidência sobre 

a prescrição, dispensa e 
utilização de medicamentos. 

Qualidade 

Desenvolver 
estudos sobre 
utilização de 

medicamentos 

Realização √ √ √ √ nd   

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 
atribuições na política do 

medicamento. 

Eficácia 

Promover 
encontros com os 
orgão clínicos dos 

ACeS's 

Realização √ √ √ √ nd 6 
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Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 
atribuições na política do 

medicamento. 

Eficácia 

Apoio técnico à 
contratualização 
externa dos ACeS 

e dos Hospitais 

Realização √ √ √ √ nd 
20 

reuniões 
p/ ano 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Partilhar informação e definir 
estratégias comuns com as 
CFT's regionais, CFT's dos 
hospitais e entidades da 

administração central com 
atribuições na política do 

medicamento. 

Eficácia 

Envolvimento nas 
atividades da 

CNFT (reuniões, 
plenários, 

documentos e 
iniciativas) 

Realização     √ √ nd 
90% das 
reuniões 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Promover o 
acesso, a eficiência, a 
sustentabilidade e a 

qualidade do Sistema de 
Saúde, Desenvolver a 

integração de cuidados de 
saúde na Região de Lisboa 

e Vale do Tejo 

A monitorização da 
prescrição, dispensa e 

utilização de medicamentos. 
Eficácia 

Participar na 
revisão e contínua 

atualização do 
Formulário 
Nacional de 

Medicamentos 

Realização     √ √ nd   

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Emitir recomendações sobre 
prescrição e utilização de 

medicamentos, em todos os 
contextos de prescrição. 

Qualidade 

Elaborar 
ferramentas de 
divulgação de 

recomendações 
terapêuticas 

Realização         nd 1 

Responder às 
necessidades de Saúde 

dos Cidadãos, Desenvolver 
a integração de cuidados 

de saúde na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo 

Emitir recomendações sobre 
prescrição e utilização de 

medicamentos, em todos os 
contextos de prescrição. 

Eficiência 

Estudo e 
Desenvolver e 
implementar a 

Rede de 
Qualificação 

Terapêutica  - 
estágios de 

internos de MGF 

Resultado         nd 1 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 

organizacionais 

Identificar situações de 
eventual incumprimento das 

determinações legais 
relativas à prescrição e 

dispensa de medicamentos. 

Qualidade 

Propor e encetar 
atividades de 

Farmacovigilância 
em articulação 

com as UFR 

Realização         nd 1 

 

4.20. SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (SSST) 

O SSST tem por missão a promoção e a proteção da segurança e saúde de todos os trabalhadores da 

ARSLVT, I.P., no seu local de trabalho, independentemente do vínculo, promovendo a proximidade e a 

participação dos mesmos, com vista à minimização dos riscos laborais. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo 
Operacional 

Parâmetro 
atribuído ao 

Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a 
cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Efetuar a 
vigilância da 
saúde dos 
trabalhadores 
da ARSLVT, I.P. 

Eficácia 

Percentagem 
trabalhadores da 
ARSLVT, IP 
abrangidos pelas 
consultas de 
vigilância de saúde 

Resultado 1 11,2 12 15,7 11,3% 12% 

Valorizar a 
cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover a 
vacinação dos 
profissionais 
da ARSLVT, IP 
(Td, VASPR, 
VHB, VG) 

Eficácia 
Cobertura vacinal 
contra a gripe sazonal 

Resultado     40 37,3 34,0% 30% 
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Valorizar a 
cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Promover a 
vacinação dos 
profissionais 
da ARSLVT, IP 
(Td, VASPR, 
VHB, VG) 

Eficácia 

Cobertura vacinal da 
vacina da Hepatite B 
(nos ACES Almada-
Seixal, Estuário do 
Tejo e Lezíria) 

Resultado     75 75 93,0% 90% 

Valorizar a 
cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Efetuar a 
vigilância da 
saúde dos 
trabalhadores 
da ARSLVT, I.P. 

Eficácia 

Cobertura de rastreio 
de tuberculose em 
trabalhadores com 
risco (ACES Almada-
Seixal) 

Resultado     35 35 48,0% 45% 

Promover a 
qualificação e o 
reforço da rede 
de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
Saúde 

Prosseguir com 
a identificação 
e avaliação dos 
riscos 
profissionais 
nos posto de 
trabalho da 
ARSLVT, IP. 

Eficácia 

Percentagem de 
edifícios com 
auditorias de risco 
efetuadas 

Resultado 9 9 15 5 4,0%   

Desenvolver a 
integração de 
cuidados de 
saúde na Região 
de Lisboa e Vale 
do Tejo 

Criação de 
manual de 
procedimentos 
em acidentes 
de trabalho e 
doenças 
profissionais 

Eficácia 
Elaboração de manual 
de procedimentos do 
SST 

Resultado         3   

Desenvolver a 
integração de 
cuidados de 
saúde na Região 
de Lisboa e Vale 
do Tejo 

Criação de 
manual de 
procedimentos 
em acidentes 
de trabalho e 
doenças 
profissionais 

Eficácia 

Formação de 
interlocutores locais 
em análise de 
acidentes de trabalho. 

Resultado         

Aguarda 
aprovação do 

documento 
circular dos 

acidentes 

  

Valorizar a 
cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais 

Proceder à 
análise dos 
acidentes de 
trabalho da 
ARSLVT, I.P. 

Eficácia 

Criação de 
procedimentos para 
análise dos acidentes 
de trabalho na 
ARSLVT, IP   

Resultado         

Aguarda 
aprovação do 

documento 
circular dos 

acidentes 

  

Desenvolver a 
integração de 
cuidados de 
saúde na Região 
de Lisboa e Vale 
do Tejo 

Estabelecer 
protocolos de 
referenciação 
hospital para 
consultas de 
especialidade 
hospitalar e 
realização de 
exames 
complementar
es de 
diagnostico 
solicitados nas 
consultas de 
vigilância de 
saúde dos 
trabalhadores 
da ARSLVT, IP 

Eficácia 

Estabelecer protocolo 
de referenciação 
hospitalar para 
consultas e meios 
complementares de 
diagnostico, 
solicitados nas 
consultas de 
vigilância de saúde 
dos trabalhadores da 
ARSLVT, IP. 

Resultado         

Modelo de 
Protocolo 

aprovado em 25-
05-2017 

31/12/2018 

 

4.21. GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO (GJC) 

O GJC tem por missão: 

a) Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, suscitadas no âmbito da 

atividade da ARSLVT, I.P., bem como acompanhar a instrução dos respetivos processos administrativos; 

b) Participar na análise e preparar projetos de diplomas legais relacionados com a atividade da ARSLVT, I.P., 

procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como na elaboração de minutas de contratos, protocolos, 

regulamentos, circulares ou outros documentos de natureza normativa que lhe sejam solicitados pelo 

conselho diretivo; 
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c) Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos órgãos da ARSLVT, 

I.P., bem como sobre exposições ou petições respeitantes a atos ou procedimentos dos mesmos órgãos; 

d) Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou disciplinares;  

e) Assegurar, por si ou em articulação com mandatário judicial quando a sua constituição seja obrigatória, o 

patrocínio judicial nas ações propostas pela ARSLVT, I.P. ou em que esta seja demandada; 

f) Assegurar o apoio à instrução dos processos de contraordenação nos termos previstos na lei; 

g) Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARSLVT, I.P.; 

h) Assegurar a gestão das reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, diretamente dirigidas 

ou encaminhadas para a ARSLVT, I.P.; 

i) Assegurar o acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos utentes do SNS no âmbito 

da ARSLVT, I.P., apresentando propostas corretivas; 

j) Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente final pelos 

serviços de saúde, designadamente o grau de satisfação e a participação dos cidadãos; 

k) Promover ações de formação destinadas a responsáveis e profissionais dos gabinetes do utente e do 

cidadão dos serviços das unidades de saúde do SNS da área de influência da ARSLVT, I.P.. 

Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 

Parâmetro 
atribuído ao 

Oop  
Designação do Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Assegurar apoio 
jurídico ao 
Conselho 
Diretivo, às 
Unidades 
Orgânicas e aos 
ACES da ARSLVT 

Eficácia 

Assegurar apoio jurídico ao 
Conselho Diretivo, às 
Unidades Orgânicas e aos 
ACES da ARSLVT 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Garantir o 
patrocínio da 
ARSLVT em 
todos os 
processos de 
contencioso 
(administrativo, 
cível ou criminal, 
etc.) 

Eficácia 

Garantir o patrocínio da 
ARSLVT em todos os 
processos de contencioso 
(administrativo, cível ou 
criminal, etc.) 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Assegurar a 
instrução de 
processos de 
inquérito e 
disciplinares 
através da 
nomeação de 
técnicos do GJC 

Eficácia 

Assegurar a instrução de 
processos de inquérito e 
disciplinares através da 
nomeação de técnicos do 
GJC 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Promover os 
registos de 
imóveis da 
ARSLVT, I.P., 
inexistentes ou 
que se 
encontram 
desatualizados, 
junto das 
respetivas 
Conservatórias 
de Registo 
Predial e 

Eficiência 

Promover os registos de 
imóveis da ARSLVT, I.P., 
inexistentes ou que se 
encontram desatualizados, 
junto das respetivas 
Conservatórias de Registo 
Predial e Autoridade 
Tributária. 

Resultado NA NA NA NA NA 50% 



Plano de Atividades 2018 – ARSLVT, I.P. 
  

Autoridade 
Tributária. 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Promover a 
redução dos 
índices de 
litigiosidade no 
âmbito da 
ARSLVT 

Eficácia 
Promover a redução dos 
índices de litigiosidade no 
âmbito da ARSLVT 

Resultado NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Monitorizar  o 
encaminhamento 
de exposições 
para as 
respetivas 
Unidades de 
Saúde do SNS no 
âmbito da gestão 
de reclamações 
da ERS 

Eficácia 

Monitorizar  o 
encaminhamento de 
exposições para as 
respetivas Unidades de 
Saúde do SNS no âmbito da 
gestão de reclamações da 
ERS 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Garantir a 
resposta, no 
prazo legal,  às 
exposições 
apresentadas 
pelos utentes do 
SNS e que visem 
a ARSLVT, I.P., 
designadamente 
os CRI e CDP 

Eficácia 

Garantir a resposta, no 
prazo legal,  às exposições 
apresentadas pelos utentes 
do SNS e que visem a 
ARSLVT, I.P., 
designadamente os CRI e 
CDP 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Garantir o 
atendimento de 
utentes,  
presencial e 
telefonicamente, 
e por correio 
eletrónico, com 
vista ao 
esclarecimento 
acerca do 
funcionamento 
dos serviços de 
saúde e informar  
dos direitos e 
deveres dos 
utentes. 

Eficácia 

Garantir o atendimento de 
utentes,  presencial e 
telefonicamente, e por 
correio eletrónico, com vista 
ao esclarecimento acerca do 
funcionamento dos serviços 
de saúde e informar  dos 
direitos e deveres dos 
utentes. 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

Valorizar a cultura, a 
identidade e as 
competências 
organizacionais; 
Promover o acesso, a 
eficiência, a 
sustentabilidade e a 
qualidade do Sistema 
de Saúde 

Caracterizar os 
principais 
problemas 
identificados nas 
exposições dos 
utentes 

Eficácia 
Caracterizar os principais 
problemas identificados nas 
exposições dos utentes 

Realização NA NA NA NA NA 100% 

 

4.22. GABINETE DE COMUNICAÇÃO (GC) 

A Assessoria de Comunicação desenha a sua estratégia de comunicação alinhada com a missão e valores  

da ARSLVT, I.P.. Nesse sentido, definiu uma política centrada na valorização do trabalho desenvolvido pela 

ARSLVT, I.P., promoção da marca ARSLVT, I.P., fortalecimento da relação com públicos-alvo estratégicos, 

legitimação do trabalho desenvolvido junto do público-alvo e contribuição para a transformação da 

informação em conhecimento. 

A Assessoria de Comunicação, na dependência direta do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P.,  tem nas suas 

atribuições funções de assessoria de imprensa e relação com os media, gestão de ferramentas de comunicação 
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(como a Newsletter semanal), apoio, organização e planeamento de iniciativas de promoção e reforço da 

marca ARSLVT, I.P.. 

A Assessoria de Comunicação desenvolve as suas atividades de forma transversal e em colaboração com 

todos os serviços da ARSLVT, I.P., assim como com os ACES e Hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo 
Operacional 

Parâmetro 
atribuído ao 

Oop  

Designação do 
Indicador  

Tipo de 
indicador  

Valores dos últimos 5 anos  
Meta  

2013 2014 2015 2016 2017 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Elaborar o Plano de 
Comunicação 

Estratégico 
Eficácia 

Reformulação do Plano 
de Comunicação 

Estratégico 
Realização NA NA NA NA NA dezembro 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Assessoria 
mediática 

Eficácia 
Relacionamento com os 
órgãos de comunicação 

social 
Realização NA NA NA NA NA 95% 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Assessoria 
mediática 

Eficácia 
Assegurar a Assessoria 
Mediática ao Conselho 
Diretivo e Dirigentes 

Realização NA NA NA NA NA 98% 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Assessoria 
mediática 

Qualidade 
Divulgação da atividade 

da ARSLVT junto dos 
media 

Realização NA NA NA NA NA 25 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Informação ao 
público 

Qualidade 
Promoção da saúde e 
prevenção da doença 

Realização NA NA NA NA NA 2 

Valorizar a cultura, 
a identidade e as 
competências 
organizacionais 

Produção de 
conteúdos 

Qualidade 
Produção de conteúdos 

informativos  para canais 
de comunicação online 

Realização NA NA NA NA NA 500 
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5. ANEXOS   

  
ANEXO 1 – CONCELHOS E FREGUESIAS POR ACES NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

ACES Concelhos/Freguesias 

Lisboa Norte 
Freguesias do Concelho de Lisboa: Alvalade, Avenidas Novas, Benfica, Campolide, Carnide, Lumiar 
Santa Clara e São Domingos de Benfica 

Lisboa Central 
Freguesias do Concelho de Lisboa: Areeiro, Arroios, Beato, Campo de Ourique, Estrela, Marvila, 

Misericórdia, Olivais, Penha de França, São Vicente de Fora, Santa Maria Maior e Santo António  

Lisboa 
Ocidental/Oeiras 

Concelho de Oeiras e Freguesias do Concelho de Lisboa: Ajuda, Alcântara, Belém e Campo de 
Ourique 

Cascais Concelho de Cascais 

Amadora Concelho da Amadora 

Sintra Concelho de Sintra 

Loures/Odivelas Concelhos de Loures e Odivelas 

Estuário do Tejo Concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira 

Almada/Seixal Concelhos de Almada e Seixal 

Arco Ribeirinho Concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

Arrábida Concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra 

Oeste Norte Concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche 

Oeste Sul Concelhos de Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras 

Médio Tejo 
Concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação, 
Sardoal, Torres Novas, Tomar e Vila Nova da Barquinha 

Lezíria 
Concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de 
Magos e Santarém  

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P., tendo por base o disposto na Portaria n.º 394-B/2012, de 29 de Novembro 

 
ANEXO 2 – CONCELHOS POR NUTS III NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

Área Metropolitana de Lisboa Lezíria do Tejo Médio Tejo Oeste 

Alcochete Odivelas Almeirim Abrantes Alcobaça 

Almada Oeiras Alpiarça Alcanena Alenquer 
Amadora Palmela Azambuja Constância Arruda dos Vinhos 
Barreiro Seixal Benavente Entroncamento Bombarral 

Lisboa Sesimbra Cartaxo Ferreira do Zêzere Cadaval 
Loures Setúbal Chamusca Mação Caldas da Rainha 
Mafra Sintra Coruche Ourém Lourinhã 

Moita Vila Franca de Xira Golegã Sardoal Nazaré 
Montijo 

 
Rio Maior Tomar Óbidos 

  
Salvaterra de Magos Torres Novas Peniche 

  
Santarém Vila Nova da Barquinha Sobral de Monte Agraço 

    
Torres Vedras 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 3 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE – PORTUGAL, CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO 

TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2001, 2011 E 2016 

Local de residência 

População residente 

Censos 
2001 

Censos 
2011 

Estimativas 
2016 

Taxa de 
variação 

2011-2001 

Taxa de 
variação 

2016-2011 

N.º  N.º  N.º  % % 

Portugal 10356117 10562178 10309573 +2,0 -2,4 

Continente 9656471 10030968 9809414 +3,9 -2,2 

RLVT 3461092 3659868 3637273 +5,7 -0,6 

Lisboa (Concelho) 564657 547733 504964 -3,0 -7,8 

Oeiras (Concelho) 162128 172120 174249 +6,2 +1,2 

ACES Amadora 175872 175136 178169 -0,4 +1,7 

ACES Cascais 170683 206479 210889 +21,0 +2,1 
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ACES Sintra 363749 377835 383946 +3,9 +1,6 

Aces Loures-Odivelas 332906 349603 363650 +5,0 +4,0 

ACES Estuário do Tejo 215123 244377 251057 +13,6 +2,7 

ACES Almada-Seixal 311096 332299 334453 +6,8 +0,6 

ACES Arco Ribeirinho 198639 213584 215507 +7,5 +0,9 

ACES Arrábida 204854 233516 232097 +14,0 -0,6 

ACES Oeste Norte 165515 176298 171642 +6,5 -2,6 

ACES Oeste Sul 169683 206269 210978 +21,6 +2,3 

ACES Médio Tejo 229449 227999 217918 -0,6 -4,4 

ACES Lezíria 196738 196620 187754 -0,1 -4,5 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(dados: INE, IP. Resultados Definitivos Censos 2001 e 2011, Estimativas Anuais da 
População Residente 2016 – Consulta a 08 Fevereiro 2018) 

 
ANEXO 4 – DENSIDADE POPULACIONAL – PORTUGAL, CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA 

DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2016 

Localização Geográfica 

População residente 
(estimativas 2016) 

Área 
(2016) 

Densidade 
Populacional 

N.º km2  hab./km2 

Portugal 10309573 92226 111,8 

Continente 9809414 89102 110,1 

RLVT 3637273 12216 297,7 

Lisboa (Concelho) 504964 100 5047,1 

Oeiras (Concelho) 174249 46 3797,9 

ACES Amadora 178169 24 7492,4 

ACES Cascais 210889 97 2165,2 

ACES Sintra 383946 319 1202,7 

ACES Loures-Odivelas 363650 194 1876,6 

ACES Estuário do Tejo 251057 1484 169,1 

ACES Almada-Seixal 334453 165 2021,4 

ACES Arco Ribeirinho 215507 569 379,0 

ACES Arrábida 232097 891 260,4 

ACES Oeste Norte 171642 1057 162,4 

ACES Oeste Sul 210978 1073 196,6 

ACES Médio Tejo 217918 2706 80,5 

ACES Lezíria 187754 3491 53,8 

NOTA: Os valores das estimativas anuais da população residente 2016, produzidos pelo INE, I.P., 
apenas permitem a máxima desagregação ao nível do concelho. Por esse motivo, nos 3 ACES que não 
coincidem com limites concelhios (Lisboa Norte, Lisboa Central e Lisboa Ocidental/Oeiras), não foi 
possível apresentar estimativas populacionais. Deste modo, os valores referentes ao ano de 2016 
referem-se aos concelhos de Lisboa e de Oeiras, respetivamente como proxi dos ACES Lisboa Norte + 
Lisboa Central (considerados no seu conjunto) e do ACES Lisboa Ocidental/Oeiras. 
Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(dados: INE, I.P.. Estimativas Anuais da População Residente 2016 – Consulta 
a 08 Fevereiro 2018; Superfície (km²) das unidades territoriais por Localização geográfica (NUTS - 
2013); Anual 2016 - Direção-Geral do Território – Consulta a 08 Fevereiro 2018)  

 
ANEXO 5 – ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO - 2001 E 2016 

Grupo etário 
2001 2016 

HM H M HM H M 

Total RLVT 3475925 1671077 1804848 3637273 1713686 1923587 

0 - 4  175968 90012 85956 173335 88913 84422 

5 - 9 166917 85453 81464 192628 98612 94016 

10 - 14 173984 88760 85224 191444 98483 92961 

15 - 19  208814 106455 102359 189059 96162 92897 

20 - 24 266001 134645 131356 177719 88902 88817 

25 - 29 283590 143042 140548 187413 92785 94628 

30 - 34 255126 127799 127327 218112 105311 112801 

Crescimento Populacional 

Decréscimo Populacional 

 

 

Valor > RLVT 

Valor < RLVT 
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35 - 39 249233 122037 127196 265003 126485 138518 

40 - 44 240614 116786 123828 293088 139710 153378 

45 - 49 237003 113148 123855 258697 123987 134710 

50 - 54 238278 113537 124741 247522 116789 130733 

55 - 59 214624 102134 112490 234006 108953 125053 

60 - 64 197164 93153 104011 222990 101512 121478 

65 - 69 185430 84066 101364 221866 100551 121315 

70 - 74 153660 65739 87921 192561 84995 107566 

75 - 79 116050 46811 69239 153093 65156 87937 

80 - 84 64979 23254 41725 119278 45680 73598 

85 e + 48490 14246 34244 99459 30700 68759 

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P. (dados: INE, I.P.. Resultados Definitivos Censos 2001 e Estimativas Anuais da 
População Residente 2016 – Consulta a 08 Fevereiro 2018) 

 
 
ANEXO 6 – ÍNDICES DEMOGRÁFICOS - PORTUGAL, CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE  

INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2016 

Localização 
Geográfica 

Índice de 
Dependência 

Jovens 

Índice de 
Dependência 

Idosos 

Índice de 
Dependência 

Total 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Longevidade 

Índice de 
Tendência 

Índice de 
Potencialidade 

Feminina 

Portugal 22 33 54 151 49 87 71 

Continente 22 33 55 154 49 88  71 

RLVT 24 34 59 141 47 90 69  

Lisboa (concelho) 28 51 79 182 54 101 65 

Oeiras (concelho) 26 39 65 150 45 92 63 

ACES Amadora 25 37 61 148 46 98 80 

ACES Cascais 25 31 56 122 45 88 69  

ACES Sintra 24 24 49 100 42 85 68 

Aces Loures-
Odivelas 

25 32 57 129 42 100 78 

ACES Estuário do 
Tejo 

24 27 51 111 44 84            67  

ACES Almada-Seixal 24 32 56 134 44 89 70 

ACES Arco 
Ribeirinho 

25 33 57 132 43 86 68 

ACES Arrábida 25 30 55 122 44 82 67 

ACES Oeste Norte 20 34 54 168 49  87 71 

ACES Oeste Sul 24 29 53 121 49 82 69 

ACES Médio Tejo 19 40 59 205 55 84 73 

ACES Lezíria 21 40 61 190 51  84  66  

Fonte: NEP/ARSLVT, I.P .(dados: INE, I.P.. Estimativas Anuais da População Residente 2016 – Consulta a 08 Fevereiro 2018) 

 
                                                                   
 
ANEXO 7 – EVOLUÇÃO DA TAXA BRUTA DE NATALIDADE (/1000 HABITANTES) – CONTINENTE, REGIÃO DE 

LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2000, 2005, 2010, 2015 

Localização Geográfica 2000 2005 2010 2015 

Continente 11,6 10,3 9,6 8,2 

RLVT 12,1 11,4 11,0 9,5 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 
Central 

10,5 10,6 11,4 11,4 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 12,1 12,2 11,1 9,7 

ACES Cascais 13,1 13,0 11,8 10,2 

ACES Amadora 12,6 10,3 11,4 10,6 

ACES Sintra 16,2 13,5 11,9 9,7 

ACES Loures/Odivelas 12,0 11,2 11,9 10,9 
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ACES Estuário do Tejo 12,4 12,7 11,6 9,3 

ACES Almada/Seixal 13,3 11,5 11,5 9,3 

ACES Arco Ribeirinho 11,8 11,5 11,2 9,2 

ACES Arrábida 12,7 13,0 11,5 8,8 

ACES Oeste Norte 11,3 10,2 8,6 7,2 

ACES Oeste Sul 11,2 11,6 11,2 8,7 

ACES Médio Tejo 9,7 8,9 7,8 6,6 

ACES Lezíria 10,3 9,5 8,7 7,6 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando 
informação dos ACES Lisboa Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa 
Oriental/Oeiras; ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não 
estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa. 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2014. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 8 – EVOLUÇÃO DO ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDADE (ISF) – CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE 

DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2000, 2005, 2010, 2015 

Localização Geográfica 2000 2005 2010 2015 

Continente 1,54 1,41 1,39 1,31 

RLVT 1,63 1,55 1,58 1,49 

ACES Lisboa Norte + Lisboa Central 1,63 1,63 1,78 2,03 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 1,62 1,60 1,55 1,51 

ACES Cascais 1,74 1,70 1,57 1,49 

ACES Amadora 1,73 1,44 1,68 1,64 

ACES Sintra 1,75 1,61 1,62 1,48 

ACES Loures/Odivelas 1,56 1,47 1,63 1,57 

ACES Estuário do Tejo 1,55 1,59 1,54 1,37 

ACES Almada/Seixal 1,70 1,51 1,63 1,45 

ACES Arco Ribeirinho 1,58 1,54 1,58 1,41 

ACES Arrábida 1,68 1,70 1,60 1,37 

ACES Oeste Norte 1,59 1,47 1,31 1,19 

ACES Oeste Sul 1,53 1,51 1,50 1,26 

ACES Médio Tejo 1,47 1,37 1,28 
1,16 

ACES Lezíria 1,52 1,42 1,39 1,33 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando 
informação dos ACES Lisboa Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa 
Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não 
estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa. 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 
 

ANEXO 9 – ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA – CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – TRIÉNIOS 1996-1998 E 2013-2015 

Localização Geográfica 
Triénio 1996-1998 Triénio 2013-2015 

HM H M HM H M 

Continente 75,8 72,2 79,4 81,3 78,1 84,3 

RLVT 75,3 71,4 79,2 81,2 78,0 84,2 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 
Central 

73,5 68,7 78,2 81,6 77,4 85,2 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 76,7 72,4 80,8 83,4 80,1 86,2 

ACES Cascais 75,3 71,1 79,5 81,5 78,3 84,4 

ACES Amadora 75,1 71,1 79,0 82,0 78,0 85,8 

ACES Sintra 76,7 73,1 80,2 81,3 78,2 84,2 

ACES Loures/Odivelas 76,0 72,3 79,7 82,0 78,7 85,1 

Valor > RLVT 

Valor < RLVT 

 

Valor > RLVT 

Valor < RLVT 
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ACES Estuário do Tejo 75,0 71,4 78,7 80,6 77,6 83,4 

ACES Almada/Seixal 75,1 71,5 78,7 80,9 77,9 83,7 

ACES Arco Ribeirinho 74,3 70,6 78,3 79,3 76,2 82,3 

ACES Arrábida 75,1 71,6 78,7 80,2 77,6 82,8 

ACES Oeste Norte 75,5 72,2 79,0 80,1 76,9 83,3 

ACES Oeste Sul 75,3 72,2 78,7 81,1 78,9 83,1 

ACES Médio Tejo 76,2 72,4 79,9 81,0 77,7 84,3 

ACES Lezíria 75,8 72,1 79,7 80,6 77,8 83,3 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa 

Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os 

dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa. 

 Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P.  

 
ANEXO 10 – DESEMPREGADOS INSCRITOS EM DEZEMBRO DE 2013-2015 NO IEFP / 1000 HABITANTES (15+ 

ANOS), CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO 

Localização Geográfica Dezembro 2013 Dezembro 2014 Dezembro 2015 

Continente 77,2 66,5 61,7 

RLVT 66,6 56,4 52,9 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 
Central 

73,9 62,9 61,8 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 55,5 45,8 43,6 

ACES Cascais 66,0 57,0 52,8 

ACES Amadora 73,4 63,5 57,3 

ACES Sintra 68,1 55,2 51,2 

ACES Loures/Odivelas 62,6 56,5 52,5 

ACES Estuário do Tejo 63,8 50,9 47,6 

ACES Almada/Seixal 68,2 59,6 54,4 

ACES Arco Ribeirinho 80,3 72,8 70,2 

ACES Arrábida 70,2 61,2 57,4 

ACES Oeste Norte 61,0 49,3 43,6 

ACES Oeste Sul 60,1 46,8 42,3 

ACES Médio Tejo 56,0 45,6 42,0 

ACES Lezíria 62,8 50,8 49,4 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa 
Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os 
dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa. 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I P   
 

ANEXO 11 – PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO COMPLETO – 

CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO –  2011 (CENSOS) 

 Localização Geográfica Nenhum Básico 
Secundário e 

Pós-secundário 
Superior 

Continente 18,8 54,9 14,3 11,9 

RLVT 17,6 51,0 16,5 14,8 

ACES Lisboa Norte + Lisboa Central 15,0 42,2 15,7 27,1 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 15,1 40,0 18,8 26,0 

ACES Cascais 15,7 43,6 19,3 21,4 

ACES Amadora 17,2 52,9 17,2 12,7 

ACES Sintra 17,0 53,1 18,8 11,2 

ACES Loures/Odivelas 17,2 53,1 16,6 13,1 

ACES Estuário do Tejo 19,1 53,8 17,1 10,0 

ACES Almada/Seixal 16,7 52,7 17,5 13,0 

ACES Arco Ribeirinho 18,5 54,3 16,7 10,6 

ACES Arrábida 19,2 52,3 16,7 11,8 

Valor > RLVT 

Valor < RLVT 

 

Valor < RLVT 

Valor > RLVT 
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ACES Oeste Norte 19,6 57,8 13,8 8,8 

ACES Oeste Sul 20,4 54,8 14,5 10,2 

ACES Médio Tejo 19,7 56,7 14,0 9,5 

ACES Lezíria 21,6 55,7 13,4 9,3 

 NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa 

Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os 

dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa. 

Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 12 – GANHO MÉDIO MENSAL (€) - CONTINENTE E MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO -  2015   

Localização Geográfica 
Ganho Médio 

Mensal (€) 2015 

 

Localização Geográfica 
Ganho Médio 

Mensal (€) 2015 

Continente 1096,7   Amadora 1283,6 

RLVT -   Barreiro 1079,7 

Alcobaça 877,3   Cascais 1151,9 

Alenquer 1072,8   Lisboa 1548,9 

Arruda dos Vinhos 904,1   Loures 1138,5 

Bombarral 832,1   Mafra 893,9 

Cadaval 864,5   Moita 952,6 

Caldas da Rainha 899,2   Montijo 972,5 

Lourinhã 839   Odivelas 894 

Nazaré 787,8   Oeiras 1732,5 

Óbidos 909,9   Palmela 1342,2 

Peniche 845,3   Seixal 1131,6 

Sobral de Monte Agraço 845,1   Sesimbra 937,4 

Torres Vedras 936,4   Setúbal 1172 

Abrantes 997,2   Sintra 1160,7 

Alcanena 978,5   Vila Franca de Xira 1126,7 

Constância 1141,6   Almeirim 903,7 

Entroncamento 1091,7   Alpiarça 882,2 

Ferreira do Zêzere 843,3   Azambuja 1121,1 

Mação 787,5   Benavente 1025,1 

Ourém 912,5   Cartaxo 934,2 

Sardoal 775,8   Chamusca 876,6 

Tomar 924,2   Coruche 983,3 

Torres Novas 998,7   Golegã 819,3 

Vila Nova da Barquinha 776,9   Rio Maior 924 

Alcochete 1775,9   Salvaterra de Magos 879,9 

Almada 1052   Santarém 992,8 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. (consulta a 19.02.2018) 

 

ANEXO 13 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL  (/1000 NV) – CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E 

VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2004-2006 A 2013-2015 

 Localização Geográfica 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 

Continente 3,5 3,4 3,3 3,4 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 2,8 

RLVT 3,4 3,2 3,4 3,7 3,6 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 

ACES Lisboa Norte + Lisboa Central 4,3 4,5 4,3 4,3 3,6 3,3 2,8 3,2 3,1 3,4 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 2,3 2,0 2,5 3,4 4,8 5,0 4,3 2,5 1,4 2,6 

ACES Cascais 3,1 2,8 2,8 3,7 3,6 3,8 2,4 2,6 2,2 2,8 

ACES Amadora 4,8 3,5 4,5 5,0 6,7 7,7 7,9 8,0 6,8 5,3 

ACES Sintra 3,4 3,5 4,0 4,5 4,6 4,6 4,4 4,7 4,5 3,6 

ACES Loures/Odivelas 3,7 4,3 4,6 4,9 4,3 4,4 3,8 3,7 3,2 2,9 

ACES Estuário do Tejo 3,5 3,1 2,5 2,7 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 

ACES Almada/Seixal 3,0 2,9 2,5 2,8 2,2 2,0 2,3 2,6 3,4 2,5 

Valor > Continente 

 

 



Plano de Atividades 2018 – ARSLVT, I.P. 
  

ACES Arco Ribeirinho 2,9 2,9 2,6 2,1 2,4 2,8 3,3 3,5 2,9 3,7 

ACES Arrábida 3,2 2,6 3,5 3,9 4,2 3,2 2,7 2,1 2,5 2,4 

ACES Oeste Norte 2,5 1,6 2,2 1,9 2,4 1,4 2,3 2,0 2,8 3,5 

ACES Oeste Sul 2,6 2,2 2,1 3,0 3,1 3,6 3,3 3,4 3,1 1,7 

ACES Médio Tejo 4,4 3,2 3,9 3,2 3,3 2,3 3,2 2,8 3,4 2,6 

ACES Lezíria 3,0 3,3 3,4 2,9 2,9 2,4 1,9 2,7 2,6 3,8 
 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa 
Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os 
dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa.  
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 14 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DE SIDA – CONTINENTE, REGIÃO DE 
LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2004-2015 

 LOClO    Localização Geográfica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente 10,3 9,6 8,9 8,0 7,9 6,8 7,1 6,0 5,7 4,6 3,0 2,3 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 15,1 14,2 13,1 11,1 11,6 10,1 11,7 9,6 8,8 7,3 5,1 4,1 

ACES Lisboa Norte + Lisboa 
Central 30,9 28,7 24,7 23,3 23,2 25,4 25,7 19,9 17,2 12,0 7,6 7,5 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 13,3 10,2 9,5 10,1 11,2 7,0 11,6 8,7 6,4 10,4 3,5 3,5 

ACES Cascais 16,9 17,1 12,6 10,3 17,2 7,5 14,7 15,0 6,2 6,2 5,3 5,2 

ACES Amadora 24,4 19,3 23,9 19,9 27,9 18,3 31,4 18,8 21,1 18,2 13,7 7,9 

ACES Sintra 8,1 7,3 9,9 9,1 14,1 7,4 12,5 11,9 10,8 10,3 6,8 3,9 

ACES Loures/Odivelas 22,1 14,4 19,3 11,3 8,1 9,8 10,9 8,4 10,3 9,1 6,5 3,6 

ACES Estuário do Tejo 11,0 12,2 9,5 3,0 7,1 7,1 4,5 2,9 4,4 1,2 4,0 5,2 

ACES Almada/Seixal 18,1 19,6 15,5 12,9 11,3 10,6 10,0 7,5 10,2 8,1 4,2 5,7 

ACES Arco Ribeirinho 0,5 6,8 1,9 1,4 1,9 1,4 1,4 0,9 2,3 0,0 1,4 0,0 

ACES Arrábida 18,6 21,1 19,0 16,5 11,9 12,6 11,2 10,7 7,3 8,6 5,2 3,0 

ACES Oeste Norte 6,3 5,2 4,0 4,6 3,4 1,1 1,7 2,3 4,6 2,3 3,5 1,7 

ACES Oeste Sul 5,4 5,3 5,8 6,2 3,0 3,0 2,9 2,9 2,4 2,9 1,9 2,9 

ACES Médio Tejo 2,1 2,1 3,4 3,9 3,5 3,9 3,5 4,8 2,7 0,9 1,8 0,5 

ACES Lezíria 6,6 5,6 2,0 4,0 2,5 2,0 4,1 4,1 2,6 3,1 1,6 1,1 

NOTAS: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos ACES Lisboa 
Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa Ocidental/Oeiras: os dados 
correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das freguesias de Lisboa.  
Casos declarados até 31/12/2012          
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 15 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DA INFEÇÃO VIH (CRS+PA+SIDA) – 
CONTINENTE, REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2004-2015 

 Localização Geográfica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente 23,1 21,4 21,4 20,6 20,8 19,2 18,4 16,3 15,5 14,8 11,0 9,7 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 35,5 33,4 34,0 32,2 33,3 30,5 30,7 26,5 25,0 23,2 16,3 14,8 

ACES Lisboa Norte + Lisboa Central 74,4 68,6 76,3 73,8 75,2 71,8 67,0 60,2 57,8 51,4 28,3 28,8 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 26,5 26,4 32,8 24,9 28,3 25,2 30,9 29,6 22,0 26,6 13,3 9,2 

ACES Cascais 48,4 49,7 46,2 44,3 46,0 35,3 44,0 35,2 21,6 19,2 20,1 24,8 

ACES Amadora 69,7 52,8 56,9 52,4 66,1 61,0 63,4 51,3 49,5 33,0 38,7 18,7 

ACES Sintra 28,0 28,0 33,0 33,7 35,7 35,6 35,3 27,7 30,5 32,4 24,7 19,1 

ACES Loures/Odivelas 39,1 31,1 27,5 23,0 24,6 22,2 28,7 19,0 19,7 26,3 18,8 11,4 

ACES Estuário do Tejo 24,7 25,7 20,2 13,2 15,6 14,1 16,0 12,6 12,5 14,1 14,1 12,0 

ACES Almada/Seixal 35,3 37,0 35,2 29,5 27,8 30,9 29,3 27,9 25,5 18,3 9,6 17,4 

Valor < RLVT 

Valor > RLVT 

 

Valor < RLVT 

Valor > RLVT 
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ACES Arco Ribeirinho 7,8 10,2 4,8 9,1 9,5 6,1 4,7 6,5 8,4 4,2 3,7 1,9 

ACES Arrábida 30,6 31,6 34,9 32,6 30,4 25,7 22,0 18,8 24,8 19,7 10,3 15,5 

ACES Oeste Norte 16,7 14,3 13,7 12,5 9,7 7,9 5,7 5,1 8,6 8,6 9,8 5,2 

ACES Oeste Sul 10,8 6,9 9,4 8,2 11,1 9,9 7,8 9,7 8,2 8,6 5,7 10,5 

ACES Médio Tejo 9,0 11,2 12,9 13,8 13,0 10,4 11,4 10,5 7,1 6,3 6,8 3,2 

ACES Lezíria 16,2 19,7 7,6 19,2 15,2 8,6 9,1 10,2 4,6 8,7 5,2 6,3 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos 
ACES Lisboa Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa 
Ocidental/Oeiras: os dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das 
freguesias de Lisboa. 
Casos declarados até 31/12/2012          
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P. 

 
ANEXO 16 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA (/100000 HABITANTES) DE TUBERCULOSE – CONTINENTE,  
REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO E ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ACES DA REGIÃO – 2004-2015 

 Localização Geográfica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente 34,8 32,4 30,8 28,1 26,7 25,9 24,7 23,7 23,6 22,2 20,8 19,6 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 39,6 35,0 35,3 31,8 30,3 30,7 29,2 26,9 27,5 25,6 23,8 21,8 

ACES Lisboa Norte + Lisboa Central 62,4 49,4 49,4 46,5 48,6 45,6 44,1 44,9 42,4 37,3 37,0 31,8 

ACES Lisboa Ocidental/Oeiras 44,0 51,5 40,5 33,2 27,1 35,1 25,6 21,5 31,3 29,5 16,8 20,2 

ACES Cascais 49,0 29,9 28,9 33,5 38,5 26,8 29,8 30,9 24,0 25,4 31,1 18,1 

ACES Amadora 64,6 64,7 59,7 55,8 53,0 57,6 55,4 43,9 47,2 33,6 40,4 39,1 

ACES Sintra 36,1 29,9 38,4 31,6 26,1 27,9 35,8 31,4 37,1 26,6 26,8 28,8 

ACES Loures/Odivelas 43,5 34,3 39,1 38,4 33,6 37,5 32,7 32,7 28,4 29,9 23,3 28,7 

ACES Estuário do Tejo 26,5 24,8 30,1 20,0 22,3 25,4 18,9 17,9 14,6 15,7 14,5 16,0 

ACES Almada/Seixal 40,6 35,4 37,4 32,9 31,4 27,3 30,5 27,3 27,6 22,2 18,3 19,2 

ACES Arco Ribeirinho 36,7 43,8 31,9 31,2 28,1 36,4 26,8 21,9 31,2 32,5 27,9 9,3 

ACES Arrábida 39,0 35,3 33,0 26,4 30,9 20,0 23,7 18,4 20,9 22,7 22,8 19,8 

ACES Oeste Norte 20,1 14,9 22,3 18,2 10,2 18,7 14,7 13,6 9,7 13,2 16,7 15,7 

ACES Oeste Sul 16,2 10,1 13,1 10,3 14,1 11,4 16,1 6,8 9,1 12,4 15,7 12,4 

ACES Médio Tejo 19,7 23,6 17,7 21,6 16,0 14,4 15,7 14,5 13,3 19,7 10,4 12,3 

ACES Lezíria 19,7 26,3 25,3 19,2 15,7 26,3 10,1 16,3 21,0 20,1 15,6 13,7 

NOTA: ACES Lisboa Norte + Lisboa Central: os dados correspondem ao Concelho de Lisboa, agregando informação dos 
ACES Lisboa Central, Lisboa Norte e das freguesias de Lisboa pertencentes ao ACES Lisboa Oriental/Oeiras. ACES Lisboa 
Ocidental/Oeiras: os dados correspondem aos dados do Concelho de Oeiras, não estando incluídos os dados das 
freguesias de Lisboa. 
Fonte: Perfis Locais de Saúde 2016. Observatórios Regionais de Saúde. DSP/ ARSLVT, I.P.

Valor < RLVT 

Valor > RLVT 

 

Valor < RLVT 

Valor > RLVT 

 



 

 

ANEXO 17 – ARTICULAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS NO QUAR 2018 
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 

OOp 1: Aumentar a capacidade de resposta do SNS na 
prevenção da iniciação tabágica e no apoio à cessação 
tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-08)  (OE 1/OE 
2/OE 3) (ARS/DGS) R 

○  ○  ○      

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à espirometria dos 
doentes com sintomatologia de DPOC  e reforçar a 
reabilitação respiratória em interligação de cuidados (OE 
1/OE 2/OE 3/OE 5) (ARS/DGS) R 

○  ○  ○    ○  

OOp 3: Reforçar a  intervenção na promoção da saúde na 
área da alimentação e atividade física  (OE 1/OE 3) 
(ARS/DGS) R 

○    ○      

OOp 4: Promover a melhoria da saúde oral  (OE 1/OE 3) 
(ARS/DGS)  ○    ○      

OOp 5: Desenvolver ações na área da prevenção 
secundária através do alargamento da cobertura dos 
rastreios de base populacional (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 

○    ○      

OOp 6: Melhorar o acesso aos CSP (OE 1/OE 3/OE 4) 
(ARS) ○    ○  ○    

OOp 7:  Promover boas práticas clínicas e a utilização 
responsável do medicamento (OE 1/OE 2/OE 3) (ARS) ○  ○  ○      

OOp 8:  Aumentar a qualidade e segurança na utilização 
da medicação (OE 1/OE 2/OE 3) ○  ○  ○      

OOp 9: Promover a aplicação do Programa Nacional de 
Vacinação garantindo o controlo ou eliminação de 
doenças alvo de vacinação  (OE 1/OE 3) (ARS/DGS) R 

○    ○      

OOp 10: Promover a  vacinação contra a gripe sazonal   
(OE 1/OE 3)  (ARS/DGS) R ○    ○      

OOp11: Promover a vigilância em saúde materno-infantil  
(OE 1/OE 3) (ARS/DGS) ○    ○      

OOp 12:  Promover a Ética Clínica Assistencial na ARS 
(OE 1/OE 2/OE 3) (ARS)  ○  ○  ○      

OOp 13:  Promoção de Projetos  Piloto (OE 2/OE 3/OE 4) 
(ARS)   ○  ○  ○    

 

ANEXO 18 – QUADRO OBJETIVOS INTERINSTITUCIONAIS 2018 

ÁREA  OBJETIVO OPERACIONAL  INDICADOR  

Programa Nacional para a 
Prevenção e Controlo do 
Tabagismo  

3.1. Melhorar a prestação de cuidados de 
saúde e promover as boas práticas 
incrementando e apoiando a cessação 
tabágica (artº 21º da Lei 37/2007, de 14-
08)  

3.1. % de primeiras consultas de apoio intensivo à 
cessação tabágica em cada ARS tendo como 
referência o ano anterior.  

Programa Nacional para a 
Promoção de Alimentação 
Saudável | Programa Nacional 
para a Promoção da Atividade 
Física | Programa Nacional 
para as Doenças Cérebro-
Cardiovasculares e Saúde 
Mental  

4.1. Melhorar o registo sobre indicadores 
de saúde  

4.1.3. % de crianças/alunos(as) dos EEE, 
abrangidos pelo PSE, alvo de educações para a 
saúde (EpS) integradas em Projetos PES, na área da 
alimentação saudável e atividade física  

Programa Nacional para as 
Doenças Oncológicas  

5.1. Desenvolver ações na área da 
prevenção secundária através do 
alargamento da cobertura dos rastreios de 
base populacional  

5.1.1. % de ACES com rastreio de cancro da mama 
organizado em população entre os 50-69 anos  

5.1.2. % de ACES com rastreio de cancro do colo do 
útero organizado em população entre os 30-59 anos  

5.1.3. % de ACES com rastreio de cancro do colon e 
reto organizado em população entre os 50- 74  anos  



 

 

Programa Nacional para a 
Diabetes  

6.1. Desenvolver ações na área da 
prevenção secundária através do 
alargamento da cobertura dos rastreios de 
base populacional  

6.1.1. % de utentes com registo de diabético que 
realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética no 
último ano  

Programa Nacional para as 
Doenças Respiratórias  

7.1. Aumentar a acessibilidade à 
espirometria dos doentes com 
sintomatologia de DPOC  

7.1.1. % de ACES com oferta de espirometria 
realizada nos CSP em integração com a pneumologia 
hospitalar  

Programa Nacional de 
Vacinação  

9.1. Promover a aplicação do Programa 
Nacional de Vacinação garantindo o 
controlo ou eliminação de doenças alvo de 
vacinação  

9.1.1. Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa 
(PNV cumprido) no ano em que as crianças 
completam os 2 anos de idade (Continente) 

9.1.2. Taxa de cobertura vacinal da VASPR II no ano 
em que as crianças completem os 7 anos de idade 
(Continente)  

9.2. Promover a vacinação contra a gripe 
sazonal  

9.2.1. Taxa de cobertura vacinal contra a gripe 
sazonal em idosos institucionalizados  

Programa Nacional de  Saúde 
Infantil  

10.1. Promover a vigilância em saúde 
materno-infantil  

10.1.3. Proporção de jovens 7 A c/ cons. méd. vig. e 
PNV  
10.1.4. Proporção de jovens 14 A c/ cons. méd. vig. 
e PNV  

 

 



 

 

ANEXO 19 – ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS DA ARSLVT COM OS PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS 

Objetivo Estratégico 1 -  Responder às necessidades de Saúde dos Cidadãos 

Objetivos Operacionais 

Articulação 
com as 

atribuições 
da ARSLVT 

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais  
 

Instrumento Estratégico 
QUAR  

Descrição do Indicador  Meta 2018 

OOp 1: Aumentar a capacidade de 
resposta do SNS na prevenção da 
iniciação tabágica e no apoio à 
cessação tabágica (artº 21º da Lei 
37/2007, de 14-08)   

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Prevenção e Controlo do Tabagismo 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: % de ACES que 
desenvolveram pelo menos 
uma iniciativa estruturada 
de prevenção de tabagismo 
de âmbito populacional  

Numerador: Nº ACES que 
desenvolveram iniciativas; 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 1: 
93,3% 

Indicador 2: % de 
incremento de primeiras 
consultas de apoio intensivo 
à cessação tabágica nos 
ACES da ARS tendo como 
referência o ano anterior 

Indicador 2: Numerador: Nº 
primeiras consultas de 
apoio intensivo à cessação 
tabágica em 2018; 
Denominador: Nº primeiras 
consultas de apoio 
intensivo à cessação 
tabágica em 2017. 

Indicador 2 : 
≥5% 

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à 
espirometria dos doentes com 
sintomatologia de DPOC  e reforçar a 
reabilitação respiratória em 
interligação de cuidados  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa das Doenças Respiratórias 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: % de 
incremento de espirometria 
nos CSP , em integração com 
a pneumologia hospitalar e  
CDP 

Numerador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2018; Denominador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2017. 

Indicador 1: 
10% 

Indicador 2 : % de ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação de 
cuidados) 

Numerador: Nº ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação 
de cuidados); 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 2: 
33,3% 

OOp3: Reforçar a  intervenção na 
promoção da saúde na área da 
alimentação e atividade física 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Promoção da Alimentação 
Saudável; Programa de Promoção da Atividade Física 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 

Indicador 1: Percentagem de 
crianças/alunos(as) dos 
EEE, abrangidos pelo PSE, 
alvo de educação para a 
saúde (EpS) integradas em 
Projetos PES, na área da 
alimentação saudável e 
atividade física 

Nº de alunos(as) dos EEE, 
abrangidos pelo PSE, alvo 
de ações de educação para a 
saúde (EpS) integradas em 
Projetos PES, na área da 
alimentação saudável e 
atividade física/ Total de 
alunos(as) dos EEE, 
abrangidos pelo PSE)X100 

Indicador 1: 
40% 



 

 

de Saúde 
OOp4: Promover a melhoria da 
saúde oral 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em Saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Taxa de 
utilização global de cheques-
dentista e referenciações 
para higiene oral (7, 10 e 13 
anos)  

Numerador : A1 - Número 
total de documentos de 
referenciação para higiene 
oral utilizados pelos alunos 
de 7, 10 e 13 anos que 
frequentam as escolas 
públicas do ACES; A2 - 
Número total de cheques 
dentistas utilizados pelos 
alunos de 7, 10 e 13 anos 
que frequentam as escolas 
públicas do ACES; 
Denominador: B1 - Número 
total de documentos de 
referenciação para higiene 
oral emitidos a alunos com 
7, 10 e 13 anos que 
frequentam as escolas 
públicas do ACES; B2 - 
Número total de cheques-
dentista emitidos aos 
alunos com 7, 10 e 13 anos 
que frequentam as escolas 
públicas do ACES 

Indicador 1: 
≥ 65% 

OOp5: Desenvolver ações na área da 
prevenção secundária através do 
alargamento da cobertura dos 
rastreios de base populacional 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Doenças Oncológicas 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: % de ACES com 
rastreio de cancro do colo do 
útero organizado em 
população entre os 30-59 
anos(Nº ACES com 
rastreio/Nº Total ACES) - 
pelo menos 1 unidades por 
ACES com cobertura  

Numerador: Nº total de 
mulheres rastreadas na 
região Denominador: 
População elegível 

Indicador 1: 
100% 

Indicador 2 : % de ACES com 
rastreio de cancro do colon e 
reto organizado em 
população entre os 50-74 
anos(Nº ACES com 
rastreio/Nº Total ACES) - 
pelo menos 1 unidades por 
ACES com cobertura  

Numerador: Nº ACES com 
rastreio de cancro do colon 
e reto organizado em 
população entre os 50-74 
anos; Denominador: Nº 
total ACES  

Indicador 2: 
100% 



 

 

Indicador 3:  % de utentes 
com registo de diabetes que 
realizaram rastreio da 
retinopatia diabética  

Numerador: Nº de utentes 
com registo de diabetes que 
realizaram Rastreio da 
Retinopatia Diabética 
Denominador: Nº total de 
utentes com registo de 
diabetes  

Indicador 3: 
30% 

Indicador 4:  % de ACES com 
projeto piloto de rastreio de 
saúde visual infantil na 
coorte dos 2 anos  

Numerador: Nº ACES com 
rastreio da saúde visual 
infantil na coorte dos 2 
anos; Denominador: Nº 
total ACES  

Indicador 4: 
13% 

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP a), b), c), d), 
e), g), i), m), 
p) 

1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Taxa de 
utilização global de 
consultas médicas nos 
últimos 3 anos 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com pelo 
menos uma consulta 
médica presencial ou não 
presencial, nos últimos 3 
anos. Denominador: 
Contagem de utentes 
inscritos. 

Indicador 1: 
80% 

OOp7:  Promover boas práticas 
clínicas e a utilização responsável do 
medicamento  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Proporção 
novos DM2 em terap. c/ 
metform. monot. (Ind. 275) 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 que iniciam terapêutica 
farmacológica com 
metformina em 
monoterapia. 
Denominador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 e a quem foi iniciada 
terapêutica farmacológica. 

Indicador 1: 
70% 

Indicador 2: Implementar 
Programa de utilização 
responsável de 
benzodiazepinas numa 
Unidade Funcional por ACES, 
em 3 ACES  

Numerador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional  ; 
Denominador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional 
previstos 

Indicador 2: 
3 



 

 

Indicador 3: Aumentar a 
proporção de doentes que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 

Numerador: Nº total de 
doentes medicados que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 
em 2018 
Denominador: Nº total de 
doentes medicados com 
benzodiazepinas em 2017 

Indicador 3: 
0,25% 

OOp 8:  Aumentar a qualidade e 
segurança na utilização da 
medicação 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Implementação 
de práticas seguras e a boa 
gestão no âmbito dos 
medicamentos das salas de 
tratamento 

Numerador: Nº de UF com 
salas de tratamento com 
práticas seguras e de boa 
gestão dos medicamentos 
implementadas; 
Denominador: Nº total de 
UF da ARS que utilizam 
medicamentos) X 100    

Indicador 1: 
70% 

OOp 9: Promover a aplicação do 
Programa Nacional de Vacinação 
garantindo o controlo ou eliminação 
de doenças alvo de vacinação  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa Nacional de Vacinação 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Taxa de 
cobertura vacinal contra o 
tétano  (PNV cumprido) nas 
crianças que completam os 2 
anos de idade no ano em 
avaliação  

Numerador: N.º de crianças 
que fazem 2 anos de idade 
no ano em avaliação, com o 
PNV cumprido para a 
vacina contra o tétano 
(T)Denominador: N.º de 
crianças que fazem 2 anos 
de idade no ano em 
avaliação 

Indicador 1: 
95% 

Indicador 2: Taxa de 
cobertura vacinal da 2ª dose 
da vacina contra o sarampo  
(PNV cumprido) nas 
crianças que completam os 6 
anos de idade no ano em 
avaliação  

Numerador: N.º de crianças 
que fazem 6 anos de idade 
no ano em avaliação, 
vacinados com a 2ª dose da 
vacina contra o sarampo 
(S)Denominador: N.º de 
crianças que fazem 6 anos 
de idade no ano em 
avaliação 

Indicador 2: 
95% 

OOp 10: Promover a  vacinação 
contra a gripe sazonal  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa Nacional de Vacinação 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Taxa de 
cobertura vacinal contra a 
gripe sazonal em residentes 
em Estruturas Residenciais 
para pessoas idosas 

Numerador: Nº de 
residentes em ERPI 
vacinados contra a gripe 
sazonal no ano em 
avaliação; Denominador: Nº 
de residentes em ERPI, no 
ano em avaliação 

Indicador 1: 
85% 



 

 

OOp11: Promover a vigilância em 
saúde materno-infantil  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Saúde Infantil 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Proporção de 
jovens 7 A c/ cons. méd. vig. 
e PNV 

Numerador: N.º de crianças 
com 7 anos com consulta de 
saúde infantil realizada e 
PNV cumprido; 
Denominador: N.º total de 
crianças com 7 anos 

Indicador 1: 
62% 

Indicador 2: Proporção de 
jovens 14 A c/ cons. méd. 
vig. e PNV 

Numerador: N.º de crianças 
com 14 anos com consulta 
de saúde infantil realizada e 
PNV cumprido; 
Denominador: N.º total de 
crianças com 14 anos 

Indicador 2: 
52% 

OOp 12:  Promover a Ética Clínica 
Assistencial na ARS  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Realizar 1 curso 
de formação que abranja 
pelo menos 60% dos 
interlocutores de ética das 
Unidades Acreditadas 
(Universo: 21  Unidades)  

Numerador: N.º total de 
unidades acreditadas  com 
curso realizado; 
Denominador: N.º total 
Unidades acreditadas 

Indicador 1: 
13 

Objetivo Estratégico 2 - Valorizar a cultura, a identidade e as competências organizacionais 

Objetivos Operacionais 

Articulação 
com as 
atribuições 
da ARSLVT 

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais  
 

Instrumento Estratégico 
QUAR  

Descrição do Indicador  Meta 2018 

OOp 1: Aumentar a capacidade de 
resposta do SNS na prevenção da 
iniciação tabágica e no apoio à 
cessação tabágica (artº 21º da Lei 
37/2007, de 14-08)   

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Prevenção e Controlo do Tabagismo 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: % de ACES que 
desenvolveram pelo menos 
uma iniciativa estruturada 
de prevenção de tabagismo 
de âmbito populacional  

Numerador: Nº ACES que 
desenvolveram iniciativas; 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 1: 
93,3% 

Indicador 2: % de 
incremento de primeiras 
consultas de apoio intensivo 
à cessação tabágica nos 
ACES da ARS tendo como 
referência o ano anterior 

Indicador 2: Numerador: Nº 
primeiras consultas de 
apoio intensivo à cessação 
tabágica em 2018; 
Denominador: Nº primeiras 
consultas de apoio 
intensivo à cessação 
tabágica em 2017. 

Indicador 2 : 
≥5% 



 

 

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à 
espirometria dos doentes com 
sintomatologia de DPOC  e reforçar a 
reabilitação respiratória em 
interligação de cuidados  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa das Doenças Respiratórias 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: % de 
incremento de espirometria 
nos CSP , em integração com 
a pneumologia hospitalar e  
CDP 

Numerador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2018; Denominador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2017. 

Indicador 1: 
10% 

Indicador 2 : % de ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação de 
cuidados) 

Numerador: Nº ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação 
de cuidados); 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 2: 
33,3% 

OOp7:  Promover boas práticas 
clínicas e a utilização responsável do 
medicamento  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Proporção 
novos DM2 em terap. c/ 
metform. monot. (Ind. 275) 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 que iniciam terapêutica 
farmacológica com 
metformina em 
monoterapia. 
Denominador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 e a quem foi iniciada 
terapêutica farmacológica. 

Indicador 1: 
70% 

Indicador 2: Implementar 
Programa de utilização 
responsável de 
benzodiazepinas numa 
Unidade Funcional por ACES, 
em 3 ACES  

Numerador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional  ; 
Denominador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional 
previstos 

Indicador 2: 
3 



 

 

Indicador 3: Aumentar a 
proporção de doentes que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 

Numerador: Nº total de 
doentes medicados que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 
em 2018 
Denominador: Nº total de 
doentes medicados com 
benzodiazepinas em 2017 

Indicador 3: 
0,25% 

OOp 8:  Aumentar a qualidade e 
segurança na utilização da 
medicação 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Implementação 
de práticas seguras e a boa 
gestão no âmbito dos 
medicamentos das salas de 
tratamento 

Numerador: Nº de UF com 
salas de tratamento com 
práticas seguras e de boa 
gestão dos medicamentos 
implementadas; 
Denominador: Nº total de 
UF da ARS que utilizam 
medicamentos) X 100    

Indicador 1: 
70% 

OOp 12:  Promover a Ética Clínica 
Assistencial na ARS  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Realizar 1 curso 
de formação que abranja 
pelo menos 60% dos 
interlocutores de ética das 
Unidades Acreditadas 
(Universo: 21  Unidades)  

Numerador: N.º total de 
unidades acreditadas  com 
curso realizado; 
Denominador: N.º total 
Unidades acreditadas 

Indicador 1: 
13 

OOp 13:  Promoção de Projetos  
Piloto  

b),  d), g) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Implementação 
de Projetos Piloto no âmbito 
do projeto SNS+Proximidade  

Numerador: N.º total 
projetos implementados; 
Denominador: N.º total de 
projetos previstos 

Indicador 1: 
2 

Objetivo Estratégico 3 - Promover o acesso, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade do sistema de Saúde 

Objetivos Operacionais Articulação 
com as 
atribuições 
da ARSLVT 

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais  
 

Instrumento Estratégico 
QUAR  

Descrição do Indicador  Meta 2018 

OOp 1: Aumentar a capacidade de 
resposta do SNS na prevenção da 
iniciação tabágica e no apoio à 
cessação tabágica (artº 21º da Lei 
37/2007, de 14-08)   

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Prevenção e Controlo do Tabagismo 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: % de ACES que 
desenvolveram pelo menos 
uma iniciativa estruturada 
de prevenção de tabagismo 
de âmbito populacional  

Numerador: Nº ACES que 
desenvolveram iniciativas; 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 1: 
93,3% 

Indicador 2: % de 
incremento de primeiras 
consultas de apoio intensivo 
à cessação tabágica nos 
ACES da ARS tendo como 
referência o ano anterior 

Indicador 2: Numerador: Nº 
primeiras consultas de 
apoio intensivo à cessação 
tabágica em 2018; 
Denominador: Nº primeiras 
consultas de apoio 

Indicador 2 : 
≥5% 



 

 

intensivo à cessação 
tabágica em 2017. 

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à 
espirometria dos doentes com 
sintomatologia de DPOC  e reforçar a 
reabilitação respiratória em 
interligação de cuidados  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa das Doenças Respiratórias 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: % de 
incremento de espirometria 
nos CSP , em integração com 
a pneumologia hospitalar e  
CDP 

Numerador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2018; Denominador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2017. 

Indicador 1: 
10% 

Indicador 2 : % de ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação de 
cuidados) 

Numerador: Nº ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação 
de cuidados); 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 2: 
33,3% 

OOp3: Reforçar a  intervenção na 
promoção da saúde na área da 
alimentação e atividade física 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Promoção da Alimentação 
Saudável; Programa de Promoção da Atividade Física 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Percentagem de 
crianças/alunos(as) dos 
EEE, abrangidos pelo PSE, 
alvo de educação para a 
saúde (EpS) integradas em 
Projetos PES, na área da 
alimentação saudável e 
atividade física 

Nº de alunos(as) dos EEE, 
abrangidos pelo PSE, alvo 
de ações de educação para a 
saúde (EpS) integradas em 
Projetos PES, na área da 
alimentação saudável e 
atividade física/ Total de 
alunos(as) dos EEE, 
abrangidos pelo PSE)X100 

Indicador 1: 
40% 

OOp4: Promover a melhoria da 
saúde oral 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Taxa de 
utilização global de cheques-
dentista e referenciações 
para higiene oral (7, 10 e 13 
anos)  

Numerador : A1 - Número 
total de documentos de 
referenciação para higiene 
oral utilizados pelos alunos 
de 7, 10 e 13 anos que 
frequentam as escolas 
públicas do ACES; A2 - 
Número total de cheques 
dentistas utilizados pelos 
alunos de 7, 10 e 13 anos 
que frequentam as escolas 
públicas do ACES; 
Denominador: B1 - Número 
total de documentos de 
referenciação para higiene 

Indicador 1: 
≥ 65% 



 

 

oral emitidos a alunos com 
7, 10 e 13 anos que 
frequentam as escolas 
públicas do ACES; B2 - 
Número total de cheques-
dentista emitidos aos 
alunos com 7, 10 e 13 anos 
que frequentam as escolas 
públicas do ACES 

OOp5: Desenvolver ações na área da 
prevenção secundária através do 
alargamento da cobertura dos 
rastreios de base populacional 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Doenças Oncológicas 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: % de ACES com 
rastreio de cancro do colo do 
útero organizado em 
população entre os 30-59 
anos(Nº ACES com 
rastreio/Nº Total ACES) - 
pelo menos 1 unidades por 
ACES com cobertura  

Numerador: Nº total de 
mulheres rastreadas na 
região Denominador: 
População elegível 

Indicador 1: 
100% 

Indicador 2 : % de ACES com 
rastreio de cancro do colon e 
reto organizado em 
população entre os 50-74 
anos(Nº ACES com 
rastreio/Nº Total ACES) - 
pelo menos 1 unidades por 
ACES com cobertura  

Numerador: Nº ACES com 
rastreio de cancro do colon 
e reto organizado em 
população entre os 50-74 
anos; Denominador: Nº 
total ACES  

Indicador 2: 
100% 

Indicador 3:  % de utentes 
com registo de diabetes que 
realizaram rastreio da 
retinopatia diabética  

Numerador: Nº de utentes 
com registo de diabetes que 
realizaram Rastreio da 
Retinopatia Diabética; 
Denominador: Nº total de 
utentes com registo de 
diabetes  

Indicador 3: 
30% 

Indicador 4:  % de ACES com 
projeto piloto de rastreio de 
saúde visual infantil na 
coorte dos 2 anos  

Numerador: Nº ACES com 
rastreio da saúde visual 
infantil na coorte dos 2 
anos; Denominador: Nº 
total ACES  

Indicador 4: 
13% 



 

 

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP a), b), c), d), 
e), g), i), m), 
p) 

1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Taxa de 
utilização global de 
consultas médicas nos 
últimos 3 anos 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com pelo 
menos uma consulta 
médica presencial ou não 
presencial, nos últimos 3 
anos. Denominador: 
Contagem de utentes 
inscritos. 

Indicador 1: 
80% 

OOp7:  Promover boas práticas 
clínicas e a utilização responsável do 
medicamento  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Proporção 
novos DM2 em terap. c/ 
metform. monot. (Ind. 275) 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 que iniciam terapêutica 
farmacológica com 
metformina em 
monoterapia. 
Denominador: Contagem de 
utentes inscritos com novo 
diagnóstico de diabetes tipo 
2 e a quem foi iniciada 
terapêutica farmacológica. 

Indicador 1: 
70% 

Indicador 2: Implementar 
Programa de utilização 
responsável de 
benzodiazepinas numa 
Unidade Funcional por ACES, 
em 3 ACES  

Numerador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional  ; 
Denominador: Nº Total de 
ACES com Programa de 
utilização responsável de 
benzodiazepinas 
implementado numa 
Unidade Funcional 
previstos 

Indicador 2: 
3 

Indicador 3: Aumentar a 
proporção de doentes que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 

Numerador: Nº total de 
doentes medicados que 
cumprem as Boas Práticas 
Clínicas de prescrição da 
DGS em benzodiazepinas 
em 2018 
Denominador: Nº total de 
doentes medicados com 
benzodiazepinas em 2017 

Indicador 3: 
0,25% 



 

 

OOp 8:  Aumentar a qualidade e 
segurança na utilização da 
medicação 

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Governação do SNS 

Indicador 1: Implementação 
de práticas seguras e a boa 
gestão no âmbito dos 
medicamentos das salas de 
tratamento 

Numerador: Nº de UF com 
salas de tratamento com 
práticas seguras e de boa 
gestão dos medicamentos 
implementadas; 
Denominador: Nº total de 
UF da ARS que utilizam 
medicamentos) X 100    

Indicador 1: 
70% 

OOp 9: Promover a aplicação do 
Programa Nacional de Vacinação 
garantindo o controlo ou eliminação 
de doenças alvo de vacinação  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa Nacional de Vacinação 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Taxa de 
cobertura vacinal contra o 
tétano  (PNV cumprido) nas 
crianças que completam os 2 
anos de idade no ano em 
avaliação  

Numerador: N.º de crianças 
que fazem 2 anos de idade 
no ano em avaliação, com o 
PNV cumprido para a 
vacina contra o tétano 
(T)Denominador: N.º de 
crianças que fazem 2 anos 
de idade no ano em 
avaliação 

Indicador 1: 
95% 

Indicador 2: Taxa de 
cobertura vacinal da 2ª dose 
da vacina contra o sarampo  
(PNV cumprido) nas 
crianças que completam os 6 
anos de idade no ano em 
avaliação  

Numerador: N.º de crianças 
que fazem 6 anos de idade 
no ano em avaliação, 
vacinados com a 2ª dose da 
vacina contra o sarampo 
(S)Denominador: N.º de 
crianças que fazem 6 anos 
de idade no ano em 
avaliação 

Indicador 2: 
95% 

OOp 10: Promover a  vacinação 
contra a gripe sazonal  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa Nacional de Vacinação 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Taxa de 
cobertura vacinal contra a 
gripe sazonal em residentes 
em Estruturas Residenciais 
para pessoas idosas 

Numerador: Nº de 
residentes em ERPI 
vacinados contra a gripe 
sazonal no ano em 
avaliação; Denominador: Nº 
de residentes em ERPI, no 
ano em avaliação 

Indicador 1: 
85% 

OOp11: Promover a vigilância em 
saúde materno-infantil  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa de Saúde Infantil 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 

Indicador 1: Proporção de 
jovens 7 A c/ cons. méd. vig. 
e PNV 

Numerador: N.º de crianças 
com 7 anos com consulta de 
saúde infantil realizada e 
PNV cumprido; 
Denominador: N.º total de 
crianças com 7 anos 

Indicador 1: 
62% 

Indicador 2: Proporção de 
jovens 14 A c/ cons. méd. 
vig. e PNV 

Numerador: N.º de crianças 
com 14 anos com consulta 
de saúde infantil realizada e 
PNV cumprido; 
Denominador: N.º total de 
crianças com 14 anos 

Indicador 2: 
52% 



 

 

OOp 12:  Promover a Ética Clínica 
Assistencial na ARS  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Realizar 1 curso 
de formação que abranja 
pelo menos 60% dos 
interlocutores de ética das 
Unidades Acreditadas 
(Universo: 21  Unidades)  

Numerador: N.º total de 
unidades acreditadas  com 
curso realizado; 
Denominador: N.º total 
Unidades acreditadas 

Indicador 1: 
13 

OOp 13:  Promoção de Projetos  
Piloto  

b),  d), g) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Implementação 
de Projetos Piloto no âmbito 
do projeto SNS+Proximidade  

Numerador: N.º total 
projetos implementados; 
Denominador: N.º total de 
projetos previstos 

Indicador 1: 
2 

Objetivo Estratégico 4 - Promover a qualificação e o reforço da rede de infraestruturas e equipamentos de Saúde 

Objetivos Operacionais Articulação 
com as 
atribuições 
da ARSLVT 

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais  
 

Instrumento Estratégico 
QUAR  

Descrição do Indicador  Meta 2018 

OOp6: Melhorar o acesso aos CSP a), b), c), d), 
e), g), i), m), 
p) 

1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 
3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 1: Taxa de 
utilização global de 
consultas médicas nos 
últimos 3 anos 

Numerador: Contagem de 
utentes inscritos com pelo 
menos uma consulta 
médica presencial ou não 
presencial, nos últimos 3 
anos. Denominador: 
Contagem de utentes 
inscritos. 

Indicador 1:  
80% 

OOp 13:  Promoção de Projetos  
Piloto  

b),  d), g) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a Qualidade nos CSP 

Indicador 1: Implementação 
de Projetos Piloto no âmbito 
do projeto SNS+Proximidade  

Numerador: N.º total 
projetos implementados; 
Denominador: N.º total de 
projetos previstos 

Indicador 1: 
2 

Objetivo Estratégico 5 - Desenvolver a integração de cuidados de saúde na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Objetivos Operacionais Articulação 
com as 
atribuições 
da ARSLVT 

Enquadramento com Planos Superiores Institucionais  
 

Instrumento Estratégico 
QUAR  

Descrição do Indicador  Meta 2018 

OOp 2:  Aumentar a acessibilidade à 
espirometria dos doentes com 
sintomatologia de DPOC  e reforçar a 
reabilitação respiratória em 
interligação de cuidados  

a), b), c), d), e) 1. PNS 2020: Cidadania em saúde 
1. PNS 2020: Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 
1. PNS 2020: Politicas Saudáveis 
2. Programa de Saúde Prioritário: Programa das Doenças Respiratórias 
3. Programa XXI Governo Institucional: Promover a Saúde através de uma 
nova missão para a Saúde Pública 

Indicador 1: % de 
incremento de espirometria 
nos CSP , em integração com 
a pneumologia hospitalar e  
CDP 

Numerador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2018; Denominador: Nº 
espirometrias realizadas 
em 2017. 

Indicador 1: 
10% 



 

 

3. Programa XXI Governo Institucional: Reforçar o Poder do Cidadão no 
SNS, promovendo disponibilidade, acessibilidade, comodidade, celeridade 
e humanização dos serviços 
3. Programa XXI Governo Institucional: Expansão e melhoria da 
capacidade da rede de CSP 
3. Programa XXI Governo Institucional: Melhorar a qualidade dos Cuidados 
de Saúde 

Indicador 2 : % de ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação de 
cuidados) 

Numerador: Nº ACES com 
Cuidados domiciliários de 
reabilitação do doente 
respiratório (interligação 
de cuidados); 
Denominador: Nº total dos 
ACES 

Indicador 2: 
33,3% 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


