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1. 
introduçãoPreFÁcio

O Plano Estratégico agora apresentado procura 
ser um documento que estabeleça o rumo desta 
enorme instituição para o próximo triénio. Não 
pretende ser um documento rígido e por isso 
estabelece-se o compromisso de realizar uma 
avaliação e revisão anual, visto que muitos dos 
recursos necessários para a sua concretização 
podem sofrer alterações profundas durante este 
período de tempo.

O Plano Estratégico pretende garantir o sucesso 
da missão da instituição, para que a população da 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo atinja 
melhores condições de bem-estar e significativos 
ganhos em saúde. É uma região que apresenta 
uma enorme heterogeneidade no seu território e 
população desde a grande malha urbana do país 
até aos recônditos territoriais quase equivalentes 
aos pontos mais afastados da linha marítima 
nacional.

Passados dois anos do actual Conselho Directivo 
iniciar funções e do Fiscal Único e do Conselho 
Consultivo terem iniciado funções é tempo de 
completar a informação e o esforço realizado 
de análise da situação com a aprovação e 
implementação deste Plano Estratégico. De 
facto recentemente um conjunto importante 
de documentos foi elaborado na ARS LVT, 
instrumentos de gestão muito relevantes 
para a tomada de decisão estratégica, táctica 

e operacional para os funcionários de toda a 
instituição, nomeadamente: QUAR, Relatório de 
Actividades, Plano de Actividades, Balanço Social, 
Relatório de Gestão, Pareceres do Fiscal Único, 
Perfil de Saúde da População; Perfil de Oferta de 
Serviços do Sistema de Saúde todos documentos 
actualizados. Brevemente teremos o Plano 
Regional de Saúde 2011-2016 concluído e peça 
essencial para o alinhamento nas estratégias de 
pensar saúde na Região, bem como o Diagnóstico 
Social na Região de Lisboa e Vale do Tejo. O Plano 
procura alinhamentos das funções e os serviços 
prestados nos Cuidados de Saúde Primários, na 
Promoção da Saúde, nos Cuidados Hospitalares e 
nos Cuidados Continuados Integrados.

O actual Plano Estratégico foi inspirado no 
programa da actual legislatura e procura incorporar 
alinhamentos estratégicos de diferentes entidades 
da área da saúde, do ambiente, da integração 
social, tendo como valores os que são identificados 
do sistema de saúde do pais e em particular os 
valores do Serviço Nacional de Saúde.
Tem, a ARSLVT, I.P., pois um árduo trabalho pela 
frente. Um trabalho que nos honra e de que temos 
o privilégio de exercer em funções públicas de 
forma a garantir a missão tão nobre como a da 
saúde.

Rui Portugal, 
Presidente do Conselho Directivo

A natureza das atribuições e a amplitude 
geográfica de actuação da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (ARSLVT, I.P.), 
bem como o elevado número de quadros técnicos 
e funcionários que nela trabalham, aconselham a 
composição de um plano estratégico que:

• Alicerce as orientações de gestão;

• Presida à definição do Quadro de Avaliação 
e Responsabilização (QUAR), dos Planos 
de Actividade e dos Orçamentos anuais e 
plurianuais a adoptar;

• Guie as melhorias de eficiência económica e 
operacional a concretizar.

A metodologia de elaboração do presente Plano 
Estratégico assentou na sua discussão com as 
várias Unidades Orgânicas, em sede de reuniões 
de dirigentes e de reuniões colectivas com os 
colaboradores, para recolha de contributos 
conducentes ao aperfeiçoamento deste 
instrumento.

Pretendeu-se assegurar o envolvimento e a 
participação dos colaboradores na definição das 
orientações estratégicas da ARSLVT, I.P., já que a 
sua concretização no tempo depende largamente 
da sua aceitação e partilha por parte da estrutura 
organizacional (recursos humanos) da instituição.

Dados os actuais constrangimentos ao nível 
dos recursos financeiros, ditados pela actual 
conjuntura económica nacional e internacional, 
e, consequentemente dos recursos humanos, 
sobretudo problemáticos no sector da saúde e 
em organismos do sector público administrativo, 
não foi possível proceder a uma afectação 
quantificadas dos recursos às várias Iniciativas 
planeadas nem definir metas anuais ao nível das 
Iniciativas.

Deste modo, optou-se por definir, unicamente, 
um conjunto de Indicadores, para cada um dos 
Vectores Estratégicos, os quais traduzem, no fundo, 
as Iniciativas prioritárias da actuação da ARSLVT, 
I.P. no triénio e relativamente aos quais foram 
definidas Metas, para o primeiro (2011) e último 
(2013) anos, de execução do presente Plano.

Estes Indicadores e Metas possibilitarão uma 
avaliação global da execução da Estratégia 
Plurianual da ARSLVT, I.P., a qual será detalhada 
anualmente nos Planos e Relatórios de Actividades 
a elaborar no decurso dos ciclos anuais de gestão.
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Através do Decreto-Lei nº 222/2007, 
“As administrações regionais de saúde adoptam um 
novo modelo, centrado na simplificação da estrutura 
orgânica existente e o reforço das suas atribuições, no 
sentido de uma maior autonomia e de acomodação 
funcional exigida pela progressiva extinção das sub-
regiões de saúde.”

A ARSLVT, I.P. tem por Missão garantir à população 
de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de 
cuidados de saúde de qualidade, adequando os 
recursos disponíveis às necessidades em saúde e 
cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde 
(PNS) na sua área de intervenção.

A estrutura funcional da ARSLVT, I.P. traduz-se no 
seguinte organograma:

2.  
caracterização da arSlVt, i.P.

2.1.  
missão e atribuições

2.2.  
organização interna organograma da arSlVt, i.P.

Conselho Consultivo Fiscal Único

Assessorias e Outros

Comunicação

ECR - Equipa Coordenadora 
Regional de Cci

ERA - Equipa Regional 
de Apoio à Reforma CSP

Parcerias 
Público-privadas

Centro de 
Histocompatibilidade

Conselho Directivo 
ARSLVT, I.P.

Departamento 
de Saúde Pública

Unidade Vigilância 
Epidemiológica

Unidade de 
Planeamento da Saúde 
e Gestão de Programas

Unidade de Gestão 
da Informação

Unidade de Gestão 
de Recursos Humanos

Unidade 
de Saúde Pública

Unidade de 
Apoio à Gestão

Gabinete 
do Cidadão

ECLCCI Conselho 
Clínico

Director 
Executivo

Conselho Executivo

Centro de Saúde (1... n)

Conselho da 
Comunidade

Agrupamento (2... 22) 
Centro de Saúde

Agrupamento (1) 
Centro de Saúde

Unidade de 
Recursos Assistenciais 

Partilhados

Unidade de Cuidados 
Saúde Personalizados 

(1... n)

Unidade de Saúde 
Familiar (1... n)

Unidade de Cuidados 
na Comunidade

Unidade 
de Gestão Financeira

Unidade de 
Administração Geral

Unidade de Gestão 
de Contratos Programa

Departamento de 
Estudos e Planeamento

Departamento 
de Contratualização

Departamento de Gestão 
e Administração Geral

Departamento de 
Instalações e Equipamentos

Delegado de Saúde 
Regional

Gabinete Jurídico 
e do Cidadão
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2.2.1.  
órgãos

• O Conselho Directivo: composto por um 
presidente, um Vice-presidente e três Vogais;

• O Fiscal Único;
• O Conselho Consultivo: composto por um 

presidente, designado pelo membro do 
Governo responsável pela área da saúde; por 
um membro, por cada uma das NUTS III, como 
representante da população dos municípios 
situados na área geográfica de actuação da 
ARSLVT, I.P., designado pela Associação Nacional 
de Municípios Portugueses; e um representante 
de cada associação profissional do sector da 
saúde.

2.2.2.  
departamentos

Departamento de Saúde Pública (DSP):
• Unidade de Vigilância Epidemiológica (UVE)
• Unidade de Planeamento da Saúde e Gestão de 

Programas (UPSGP)

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP):
• Unidade de Gestão de Informação (UGI)
• Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH)

Departamento de Contratualização (DC)

2.2.5.  
agrupamentos  
de centros de Saúde

Para além dos serviços acima identificados, a 
ARSLVT, I.P. integra 22 Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACES), criados no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro:

1. Lisboa Norte 
2. Lisboa Oriental
3. Lisboa Central
4. Oeiras
5. Odivelas 
6. Loures
7. Amadora
8. Sintra - Mafra 
9. Algueirão - Rio de Mouro
10. Cacém - Queluz
11. Cascais
12. Vila Franca de Xira
13. Almada
14. Seixal - Sesimbra
15. Arco Ribeirinho
16. Setúbal - Palmela
17. Oeste Norte
18. Oeste Sul
19. Serra D’Aire
20. Zêzere
21. Ribatejo
22. Lezíria

Os ACES constituem serviços desconcentrados da 
ARS, estando sujeitos ao seu poder de direcção.

Departamento de Gestão e Administração Geral 
(DGAG):
• Unidade de Administração Geral (UAG)
• Unidade de Gestão Financeira (UGF)

Departamento de Instalações e Equipamentos 
(DIE)

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC)

2.2.3.  
assessorias e outros

• Assessoria de Comunicação
• Equipa Coordenadora Regional de Cuidados 

Continuados Integrados
• Equipa Regional de Apoio à reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários
• Equipa Parcerias Público Privadas

2.2.4.  
centro  
de Histocompatibilidade do Sul

Integra-se na ARSLVT, I.P., sendo dotado de 
autonomia técnica, científica, administrativa e 
financeira.

Os ACES têm autonomia administrativa e são 
constituídos por vários centros de saúde, que 
agrupam um conjunto de unidades funcionais 
e que têm como missão garantir a prestação de 
cuidados de saúde a uma determinada população 
de uma área geográfica específica.

Assim, a nova organização da ARSLVT, I.P. traduz 
uma estrutura centralizada, do ponto de vista 
funcional, mas tendencialmente descentralizada, 
do ponto de vista hierárquico.
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3.  
enquadramento geral  
naS PolÍticaS Para a Área da Saúde

A crise financeira internacional está a produzir 
fortes efeitos recessivos na economia mundial, 
nomeadamente na confiança dos agentes 
económicos, nas restrições ao crédito e na 
actividade económica em geral, com particular 
ênfase na deterioração das condições do mercado 
de trabalho.

Neste contexto, tem havido um esforço do 
governo em aumentar a eficiência e eficácia 
na despesa pública, no sentido de eliminar 
os desperdícios no uso dos recursos públicos, 
através de novos métodos e regras de gestão na 
Administração Pública.

A definição do Plano de Actividades para 2011 teve 
em consideração, como já referido, as prioridades 
das Grandes Opções do Plano e do Programa 
do XVIII Governos Institucional, bem como as 
orientações da Direcção Geral da Saúde (DGS) no 
que respeita aos programas centrais e prioritários 
de saúde.

3.1.  
grandes opções do Plano

O Plano Estratégico traduz as grandes linhas 
prioritárias das Grandes Opções do Plano para 
2010–  2013 (GOP) e que traduzem a Política de 
Saúde do Governo, a qual irá orientar-se no 
sentido da modernização e aprofundamento do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), num quadro de 
sustentabilidade financeira e de cooperação com 
os sectores social, cooperativo e privado.

Desenvolver-se–ão, também, os mecanismos 
de contratualização das ARS com os ACES e 
destes com as respectivas unidades funcionais, 
valorizando o acesso e a qualidade dos cuidados 
prestados na avaliação da actividade dos serviços.

A “Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI)” consubstancia uma aposta da 
coordenação de políticas públicas com o objectivo 
de dar respostas adequadas aos doentes que, por 
um lado, nada beneficiam com o internamento e/
ou a permanência numa cama hospitalar, mas que, 
por outro, ainda não reúnem as condições para 
regressarem ou continuarem nas suas casas, sem o 
devido apoio reabilitador ou cuidador.

O grande objectivo da RNCCI será sempre 
recuperar, manter e potenciar a autonomia 
máxima possível dos doentes para a vida diária 
no seu domicílio, com ou sem ajuda da equipa de 
cuidados continuados integrados.

O bom funcionamento da Rede permitirá, 
igualmente, libertar camas na rede hospitalar e, 
com isso, aumentar a sua capacidade de resposta e 
reduzir listas de espera.

A “Qualificação e o desenvolvimento técnico científico 
dos profissionais” assume-se como um dos factores 
de sucesso do SNS. No âmbito do planeamento 
estratégico, deverão ser adoptados mecanismos 
que permitam uma gestão previsional dos 
Recursos Humanos, possibilitando a identificação 
atempada das necessidades e a consequente 
adequação das medidas a adoptar, bem como a 

formulação de um plano de desenvolvimento das 
capacidades técnico-científicas do capital humano 
dos serviços.

Ao nível da “Requalificação das estruturas 
hospitalares”, prosseguirá, no triénio, o 
desenvolvimento dos processos relativos aos 
Hospitais do Seixal, Oeste Norte, Oeste Sul e Lisboa 
Oriental.

As “Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC)” na saúde justificam um particular empenho, 
enquanto instrumento de facilitação do acesso, 
melhoria da qualidade e aumento da eficiência.

Constituem prioridades centrais, por exemplo, a 
continuidade do processo plurianual de criação 
do Registo de Saúde Electrónico e a generalização 
de serviços de base electrónica, ao dispor dos 
cidadãos e das instituições do SNS: e-agenda 
(marcação de consultas no Centro de Saúde), 
e-sigic (visualização da posição do utente na 
lista de inscritos para cirurgia e o conhecimento 
da data provável da intervenção cirúrgica), 
prescrição desmaterializada de receituário e meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica, 
boletim de vacinas desmaterializado, etc.

No que respeita à “Sustentabilidade financeira do 
SNS”, o financiamento do SNS deverá continuar 
a ser primordialmente realizado através do 
Orçamento do Estado. O SNS é para todos os 
portugueses, e é suportado pelos impostos pagos 
por todos.

Será prosseguida a reforma do SNS, com o 
objectivo de responder às novas necessidades 
e expectativas dos portugueses, procurando 
atingir bons resultados, de forma eficiente e mais 
equitativa. A obtenção de ganhos em saúde é 
considerada o verdadeiro caminho, também, para 
a sustentabilidade do sistema de saúde, moderno 
e qualificado.

A “Reforma dos Cuidados de Saúde Primários”, 
centrada no duplo objectivo de melhorar o acesso 
dos portugueses a este nível de cuidados e de 
incrementar a sua qualidade, tem como meta 
que, até 2013, as USF abranjam todo o território 
nacional, pelo que continuará a ser dada prioridade 
à criação destas unidades.

Ao mesmo tempo, serão desenvolvidas as 
outras unidades funcionais dos Centros de 
Saúde, concretamente as Unidades de Cuidados 
na Comunidade (UCC), abrangendo cuidados 
domiciliários integrados para idosos e pessoas 
em situação de dependência, e outros serviços 
de base comunitária; e as Unidades de Saúde 
Pública (USP), essenciais para a observação em 
saúde, a análise epidemiológica, planeamento da 
saúde e dos cuidados de saúde, para a articulação 
dos diferentes programas e para as actividades 
de promoção da saúde, no seio das quais se 
consubstancia o exercício do poder de Autoridade 
de Saúde.
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Será determinante a existência de um esforço 
continuado na monitorização do seu desempenho, 
procurando manter a linha da contenção e 
justificando-se um aumento da despesa apenas na 
justa medida em que tal se traduza num aumento 
da qualidade da prestação de cuidados de saúde 
aos cidadãos e do acesso ao Sistema. Esta deverá 
ser devidamente fundamentada, numa apreciação 
de análise de custo benefício, importante num 
contexto em que a despesa com a saúde é 
incrementada pelo envelhecimento da população 
e pelas novas tecnologias da saúde.

Mantêm-se os propósitos de elevar a eficácia 
e eficiência do sistema, sendo disso exemplo a 
procura da redução dos prazos de pagamento 
a fornecedores, distinguindo os gestores com 
melhor desempenho e adequando as práticas ao 
que é o interesse da saúde dos portugueses.

Também a distribuição de recursos financeiros 
no SNS deve continuar a ser realizada com 
o aprofundamento dos mecanismos de 
contratualização, ao longo de todo o sistema, 
utilizando modelos de financiamento de serviços 
indutores de responsabilização e eficiência, a 
par da elevação dos ganhos de saúde para os 
cidadãos. Adequar a oferta à procura e ajustar 
os níveis de produção e de financiamento, sem 
aumento da despesa, são uma necessidade 
urgente e necessária.

No que respeita ao Programa do XVIII Governo 
Constitucional e à política definida para a Saúde, 
no domínio específico “Mais Saúde”, o Plano de 
Actividades enquadra a prioridade atribuída 
à Escola, como grande promotora de Saúde e 
ao aumento da eficácia no controlo da doença 
oncológica assim como na redução da mortalidade 
associada ao cancro, objectivos a prosseguir, por 
exemplo, através da prevenção e realização de 
rastreios de base populacional, designadamente 
do cancro do colo do útero, do cancro da mama e 
do cancro do cólon e do recto.

Também o apoio aos idosos continuará a ser uma 
área privilegiada, em parceria com o sector social, 
destacando-se o reforço antecipado da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

Já no domínio “Reforçar o sistema de saúde”, o 
presente Plano procura, também, enquadrar o 
utente como o centro de gravidade da actuação 
da ARSLVT, I.P., a qual procurará a melhoria da 
qualidade dos resultados e a correcção das 
desigualdades ainda existentes.

Estes objectivos passam pela procura de ganhos 
de eficiência na gestão, ganhos no acesso aos 
cuidados de saúde, garantia da sustentabilidade e 
responsabilização dos profissionais de saúde, todos 
eles elementos essenciais para garantir qualidade.
Ainda neste âmbito, o Estado deve aprofundar 
o seu papel regulador, relativamente ao sector 

privado de prestação de serviços de saúde, 
complementares ao SNS. As convenções para a 
prestação de cuidados de saúde deverão merecer 
uma nova abordagem, em ambiente de estímulo 
concorrencial, onde o acesso e a qualidade dos 
serviços prestados serão permanentemente 
monitorizados.

Os resultados da “Reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários” são reconhecidos pelos utentes e 
pelos profissionais. Esta reforma continuará a ser 
incrementada para que, até 2013, as Unidades de 
Saúde Familiar abranjam todo o território nacional.

Outros dois elementos serão também decisivos 
para o aprofundamento da reforma:

• A criação de Unidades de Cuidados na 
Comunidade (UCC), abrangendo cuidados 
domiciliários integrados para idosos e outros 
serviços de base comunitária, que devem existir 
em todos os municípios do País até 2012;

• A estruturação das Unidades de Saúde Pública 
(USP), essenciais para a observação em saúde, 
análise epidemiológica, planeamento da saúde, 
articulação dos programas de saúde e da 
componente de promoção da saúde com os 
cuidados personalizados. Até ao final de 2011, 
devem estar criadas unidades de saúde pública 
em todos os ACES.

O trabalho desenvolvido, em articulação com a 
Segurança Social, demonstrou que a “RNCCI” tem 
uma posição fundamental e complementar aos 

níveis de prestação de cuidados tradicionais. Trata-
se de uma resposta adequada às necessidades dos 
mais carenciados e dependentes, num esforço de 
solidariedade e respeito pela dignidade humana, 
cumprindo e modernizando o SNS.

Serão reforçados os incentivos à criação de mais 
unidades da rede, quer pela reconversão de 
hospitais, quer através de parcerias com o sector 
social e sector privado, de forma a antecipar para 
2013 a concretização das metas previstas para 
2016. Será, também, alargado a todo o País o apoio 
domiciliário de cuidados continuados integrados 
e garantida a oferta de serviços todos os dias da 
semana.

Outro objectivo, nesta área, é a criação de equipas 
multidisciplinares de Cuidados Paliativos nas 
instituições e serviços do SNS, que prestem apoio 
domiciliário a doentes sem perspectiva de cura 
e/ou em intenso sofrimento, para que possam 
permanecer em casa junto dos familiares, se assim 
o desejarem.

Na “Área hospitalar”, importa dar continuidade 
ao processo de concentração, integração e 
racionalização dos recursos através da oferta de 
cuidados em centros hospitalares e unidades locais 
de saúde. Prevê-se como necessário, entre outros:

• Reforçar o ambulatório com a criação de 
unidades de cirurgia de ambulatório e de 
hospitais de dia, desenvolvendo o conceito de 
hospital de proximidade, como paradigma de 
modernização dos pequenos hospitais;

3.2.  
Programa do governo
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• Desenvolver, nestes hospitais de proximidade e 
nas áreas de ambulatório dos outros hospitais, 
o conceito de “clínica de um dia”, em que o 
doente terá a consulta, no mesmo dia, fará os 
exames complementares necessários e receberá 
a adequada orientação terapêutica;

• Identificar na rede hospitalar as oportunidades 
de criação de centros de excelência, em 
sectores de alta diferenciação da oferta, como 
instrumento de concentração de recursos e de 
práticas de qualidade sustentada;

• Rever e dinamizar as redes de referenciação 
para as principais patologias, como instrumento 
de planeamento condicionante da oferta e 
afectação de recursos;

• Melhorar os instrumentos de gestão, no 
âmbito das Parcerias Público-Privadas (PPP), 
para acompanhamento e avaliação dos 
compromissos contratuais estabelecidos.

Por último, no domínio “Um serviço nacional 
de saúde sustentável e bem gerido”, o presente 
Plano procura dar o necessário enfoque no 
aprofundamento permanente de aptidões e 
competências dos profissionais de saúde, 
garantindo-se, assim, cuidados seguros e de 
qualidade.

A sustentabilidade do SNS deve ser assegurada, 
em primeira linha, valorizando a importância da 
saúde e promovendo a eficiência dos serviços de 
saúde. Uma das linhas orientadoras da política 
de saúde será: mais eficiência, esgotando todos 
os instrumentos de combate ao desperdício. Para 
tal contribuirão as medidas enquadradas em 
alguns dos Objectivos Estratégicos da ARSLVT, 
I.P., como sejam Melhorar a eficiência económica 
e operacional e Racionalizar a utilização do 
medicamento e dos meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica (MCDT).

Também a difusão do uso das novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação na área da saúde 
é indispensável para alargar o acesso, simplificar 
procedimentos, melhorar a qualidade e garantir a 
eficiência.

Porque a saúde é um direito e uma 
responsabilidade individual e colectiva, importa 
apelar à participação e responsabilidade social 
de todos os diferentes actores envolvidos no 
sistema de saúde, em especial os cidadãos. Assim, 
serão retomadas iniciativas para a promoção dos 
direitos dos doentes, aprofundar-se-á o papel dos 
Conselhos de Comunidade, que integram os ACES, 
e dinamizar-se-á a constituição dos Conselhos 
Consultivos dos Hospitais.

Em relação às prioridades da Direcção Geral da 
Saúde (DGS) associadas ao trabalho desenvolvido 
pela ARSLVT, I.P., são de realçar os programas 
centrais que, para além dos programas clássicos 
(como, por exemplo, o Programa Nacional de 
Vacinação ou os vários Programas de Promoção da 
Saúde), são prioridades absolutas, concretamente: 
Qualidade, Saúde Sexual e Reprodutiva, Doenças 
crónicas, Tuberculose, Saúde Oral, Novos sistemas 
SIMPLEX (de desmaterialização de certificados 
de óbito e SINAVE) e Reforma da Saúde Pública 
(instalação de unidades de saúde pública da era do 
conhecimento).

Relativamente à Qualidade, a mesma passa por 
várias vertentes, como sejam a qualidade clínica e 
organizacional, a segurança do doente, a gestão 
integrada da doença e inovação, a acreditação 
de unidades prestadoras de cuidados e a 
monitorização do grau de satisfação dos doentes e 
dos profissionais do SNS.

Na Saúde Reprodutiva merece destaque a 
Procriação Medicamente Assistida (PMA) e no 
âmbito da Promoção da Saúde é de destacar a 
elaboração das cartilhas para aumentar a literacia 
de crianças, jovens e adultos sobre as epidemias 
constituídas pelas doenças crónicas.

O Plano Estratégico da ARSLVT, I.P. alinha as 
suas orientações com um conjunto vasto de 
documentos estratégicos de outros organismos ou 
entidades, nomeadamente:

Estratégias utilizadas para resolver problemas 
sociais identificados na Região e em Portugal:
• Gestão Estratégica da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDRLVT, 2007)
• Estratégia Nacional para a Protecção Social e 

Inclusão Social (ENPSIS, 2008 –2010)
• Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas 

Sem Abrigo (ENIPSA) (2009–2015)

3.3.  
orientações  
da direcção geral de Saúde

3.4.  
enquadramento  
com estratégias nacionais  
e regionais

Neste âmbito, e de forma a aferir o estado de 
saúde da população da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo, a ARSLVT, I.P. manterá actualizado o 
Perfil Regional de Saúde elaborado, o qual deve 
corresponder à determinação das necessidades 
da população alvo, para poder estabelecer a 
pertinência do Plano Regional de Saúde que vier a 
ser equacionado e dos Programas e Projectos que 
o compuserem. Este Perfil pretende, sobretudo, 
corresponder às necessidades do processo de 
planeamento da saúde em curso.
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4.  
anÁliSe eStratégica

Procede-se, aqui, à identificação das tendências 
relevantes para a ARSLVT, I.P., os pontos 
fortes e fracos das suas capacidades actuais 
e as oportunidades e ameaças para o seu 
desenvolvimento face ao contexto envolvente.

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

Do ambiente interno resultam as Forças e 
Fraquezas dos organismos, constituindo estes os 
principais aspectos que os diferenciam dos seus 
congéneres.

O ambiente interno pode ser controlado pelos 
dirigentes do organismo, uma vez que resulta 
das estratégias de actuação definidas pelos 
seus próprios membros. Desta forma, os pontos 
fortes devem ser ressaltados ao máximo e os 

4.1.  
ambiente externo e interno

Programas nacionais não adstritos à saúde:
• Programa para a Inclusão e Desenvolvimento 

(PROGRIDE)
• Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII)
• Programa de Conforto Habitacional para Pessoas 

Idosas (PCHI)
• Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas (PNSPI, 2004-2010)
• Plano Tecnológico – Agenda Digital 2015. (DR 

nº225, 19-11.2010)

Planos nacionais com incidência territorial 
regional:
• Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML, 2001)
• Plano Regional de Ordenamento do Oeste e Vale 

do Tejo (PROT-OVT, 2009)

Planos nacionais direccionados para a resolução 
de problemáticas sectoriais:
• Plano Nacional de Emprego (ONE; 2008-2010)
• Reforma dos Cuidados de Saúde Primários - 

Plano Estratégico 2010 - 2011
• Plano Nacional de Saúde (em discussão)
• Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 

2010- 2016 (PERH, 2010-2016)
• Plano Nacional de Leitura
• Plano Nacional de Cuidados Paliativos
• Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 

(ENQS)
• Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 

(PNAAS)

Planos nacionais direccionados para a resolução 
de problemáticas associadas aos grupos sociais 
mais vulneráveis:
• Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI, 

2008-2010)
• Estratégia Nacional para a Deficiência (ENDEF, 

2011-2013)
• Plano para a Integração de Imigrantes (PII, 2010-

2013)
• Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM, 2007-

2016)
• Plano Nacional para a Igualdade (PNI, 2007-2010)
• Plano Nacional de Combate à Violência 

Doméstica (PNCVD, 2011-2013)
• Plano Nacional Contra a Droga e as 

Toxicodependências (PNCDT, 2005-2012)

Na operacionalização das orientações emanadas 
no Plano Estratégico da ARSLVT, I.P. deverá sempre 
ser atendidas as orientações acima assinaladas.

pontos fracos deverão determinar uma actuação 
conducente ao seu controlo ou, pelo menos, à 
minimização dos seus efeitos.

A combinação destes 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.

Os factores da envolvente contextual da ARSLVT 
que mais influenciam a sua actuação são os que 
abaixo se identificam.

Políticos:
• Quadro jurídico-legal aplicável à Administração 

Pública (AP);
• Contingências no recrutamento de novos 

recursos humanos versus a saída de quadros 
seniores por via da opção pela aposentação ou 
pela mobilidade;

• Condicionalismos de ordem financeira e 
orçamental.

• Económicos:
• Recessão económico-financeira nacional e 

mundial;
• Salários baixos dos trabalhadores em funções 

públicas.

4.2.  
análise PEST  
(Political, Economical, Social 
and Technological)
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Este mapa permite-nos classificar os stakeholders 
em relação ao poder que detêm relativamente 
à ARSLVT, I.P. e a extensão em que é provável 

Sociais:
• Envelhecimento dos recursos humanos e 

aumento da idade da reforma, com perda 
de know-how e impossibilidade de passar 
testemunho para os mais novos, resultante da 
enorme dificuldade material e, especialmente 
legal, em poder contratar novos quadros 
qualificados para a Administração Pública (AP);

• Auto-estima baixa, determinada essencialmente 
pela má imagem da AP junto do cidadão 
versus vontade de mudar a imagem, com 
demonstração do real valor do trabalho 
desempenhado;

• Cansaço e desmotivação, provocado pela 
saída de quadros seniores com a consequente 
sobrecarga dos que se mantêm no activo.

Tecnológicos:
• Integração na Rede Informática da Saúde (RIS);
• Necessidade de adequar os sistemas de 

informação à nova estrutura organizacional (22 
ACES);

• Necessidade de assegurar a interoperabilidade 
dos vários sistemas de informação em utilização 
na ARSLVT, I.P.;

• Necessidade de integrar a inovação tecnológica 
nos serviços de saúde.

O desempenho de uma instituição depende 
da interacção com o seu ambiente externo, 
concretamente com as partes interessadas, em 
função das expectativas e interesses que estas 
manifestam, de forma mais ou menos directa, face 
às suas actividades.

4.3.  
Stakeholders matriz de análise de Stakeholders

mostrarem interesse nas estratégias da instituição 
e/ou nos seus objectivos, programas/projectos e 
actividades.

Conselho Directivo

Trabalhadores/colaboradores

ACES

Unidades orgânicas da ARS

Fornecedores

Gabinetes Ministeriais

DGS

ACS

ACSS

Coordenação Programas

Autarquias Locais

Escolas

IPSS

Hospitais

Outros Ministérios

Sindicatos/Ordens

ONG

Público em geral

Indústria da saúde

IN
TE

RN
O

S
EX

TE
RN

O
S

BAIXO ALTO

PODER

BAIXO ALTO

NÍVEL DE INTERESSE
STAKEHOLDERS
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matriz de Poder / interesse

Importa especificar um pouco em que se baseia 
a interacção existente com os stakeholders (SH) 
que se revelam mais poderosos e altamente 
interessados nas estratégias da ARSLVT, I.P..

• Conselho Directivo: Órgão dirigente da ARS, 
responsável pela definição das suas políticas 
internas e objectivos estratégicos, o que 
representa uma influência e interesses de nível 
máximo. Avalia a instituição segundo critérios 
de eficácia (cumprimento de objectivos) e 
economia (redução e adequação de custos), 
centrando a sua atenção na eficiência e 
qualidade dos serviços prestados.

• Trabalhadores/colaboradores: SH de interacção 
directa e têm um poder de influência de 
nível superior, dada a sua relevância para o 
sucesso da instituição, quer em termos do seu 
compromisso com o serviço, como das suas 
capacidades técnicas. O seu elevado interesse na 
instituição prende-se, sobretudo, com a imagem 
e reputação institucional da instituição e com 
o bom funcionamento do sistema de vínculos, 
carreiras e remunerações e com a formação 
contínua.

• ACES: Avaliam a instituição segundo critérios 
de eficiência e eficácia, no âmbito da 
implementação das medidas harmonização, 
de simplificação e racionalização de processos 
e procedimentos, quer ao nível interno como 
externo. Tem elevada influência na instituição 
ao constituírem o impulso da (re)organização 
interna, da redefinição e harmonização de 
procedimentos e normas e da melhoria da 
eficiência e eficácia operacional ao nível da 
articulação da sede com os seus 22 serviços 
desconcentrados.

• Unidades Orgânicas da ARS: partilham os 
interesses dos ACES, ao nível da simplificação e 
racionalização de processos e procedimentos, 
e avaliam a instituição com particular ênfase na 
sua eficácia e eficiência operacional bem como 
na qualidade e tempo de resposta dos serviços 
prestados.

• Gabinetes Ministeriais: Com grande influência 
directa, na ARS, já que, enquanto tutela, 
definem os recursos financeiros que lhe são 
afectos bem como as directrizes políticas 
para o sector. Avaliam a instituição segundo 
critérios de eficiência e eficácia (prossecução da 
missão e objectivos), de qualidade (dos serviços 
prestados) e de economia (redução de custos).

• Administração Centra do Sistema de Saúde 
(ACSS): Enquanto organismo coordenador, 
no Ministério da Saúde, das actividades de 
planeamento de recursos humanos do SNS; 
de planeamento e coordenação da gestão 
dos recursos financeiros afectos ao SNS e 
de definição de políticas sobre sistemas e 
tecnologias de informação e de comunicação 
assume-se como o stakeholder mais influente 
ao nível sectorial, assumindo, também, elevado 
interesse na ARSLVT, I.P. pela sua dimensão 
(geográfica e populacional), em termos de área 
de influência e de volume de “negócio”.

• Hospitais: A ARSLVT, I.P. assegura, na sua área 
geográfica, a prossecução das atribuições do 
Ministério da Saúde, de coordenação, orientação 
e avaliação da execução da política de saúde; 
o assegurar a adequada articulação entre os 
serviços prestadores de cuidados de saúde, 
de modo a garantir o cumprimento da rede 
de referenciação; e a afectação dos recursos 
financeiros às instituições e serviços prestadores 
de cuidados de saúde, pelo que os hospitais da 
região têm um elevado interesse e poder na 
actuação da ARSLVT.

A Matriz de Poder/Interesse que se apresenta 
de seguida, ajuda a identificar o tipo de 

relacionamento que a ARSLVT, I.P. deve ter com 
cada um dos grupos.

Manter Satisfeito

Sindicatos

Gerir em Proximidade
(Intervenientes Principais)

Conselho Directivo
Trabalhadores/colaboradores

ACES
Unidades orgânicas ARS
Gabinetes Ministeriais

ACSS
Hospitais

Esforço Mínimo

Fornecedores
Escolas

IPSS
Outros Ministérios

ONG

Manter Informado

DGS
ACS

Coordenação Programas
Autarquias Locais

Indústria da Saúde
Público em geral

AL
TO

BA
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O

PO
D

ER

BAIXO ALTO

NÍVEL DE INTERESSE
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matriz SWOT
4.4.  
análise SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities and Threats)
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PONTOS FRACOS (W) PONTOS FORTES (S)

AMBIENTE INTERNO

Restrições legais à contratação e 
manutenção de recursos humanos; 

Crise económico-financeira e 
consequentes restrições orçamentais; 

Dependência de serviços externos 
(por ex: ACSS, DGO, DGS, etc.); 

Imprevisibilidade de acontecimentos 
em saúde (por ex: pandemia de gripe); 

Baixo nível de responsabilização do 
cidadão (na utilização dos serviços de 
saúde e na gestão da sua própria saúde); 

Falta de inclusão da saúde/dos conceitos 
de políticas públicas saudáveis nos 
outros ministérios.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Reorganização dos Cuidados de Saúde 
Primários; 

Modernização e desenvolvimento 
organizacional; 

Reforçar o trabalho em rede social 
(como forma de contribuir para a 
sustentabilidade do SNS); 

Crise económico-financeira como forma 
de obtenção de ganhos de eficiência 
operacional; 

Melhoria das redes de referenciação 
inter-hospitalar; 

Reorganização da oferta de serviços 
hospitalares;

Disponibilidade de sistemas de 
informação no mercado.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(+) (+)

(+) (+)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–) (+)

(+)

(+)

(+)

(+)(+)

(+)

(+) (+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Fa
lta

 de
 m

atu
raç

ão
 da

 no
va

 es
tru

tur
a o

rga
niz

ac
ion

al 
(se

de
 e 

AC
ES

); 

Ind
efi

niç
ão

 do
s c

irc
uit

os
 de

 ar
tic

ula
çã

o c
om

 os
 AC

ES
; 

Ca
rên

cia
 de

 re
cu

rso
s h

um
an

os
; 

Ins
ufi

ciê
nc

ia 
do

s s
ist

em
as

 e 
red

es
 de

 in
for

ma
çã

o;

Fa
lta

 de
 al

inh
am

en
to 

org
an

iza
cio

na
l;

De
fic

it d
e c

om
un

ica
çã

o;

De
sco

nh
ec

im
en

to 
int

eri
ns

tit
uc

ion
al;

Ins
ufi

ciê
nc

ia 
ao

 ní
ve

l d
a g

ov
ern

aç
ão

 cl
íni

ca
;

Co
ntr

atu
ali

za
çã

o m
uit

o a
sse

nte
 em

 pr
oc

es
so

s e
 nã

o 
em

 ga
nh

os
 de

 sa
úd

e;

Fra
co

 ní
ve

l d
e a

rti
cu

laç
ão

 CS
P/

ho
sp

ita
l/C

CI.

8. 9. 10
.

11
.

12
.

13
.

14
.

15
.

16
.

17
. Am

bie
nte

 de
 tr

ab
alh

o;

Ca
pa

cid
ad

e t
éc

nic
a;

Ab
ert

ura
 à 

ino
va

çã
o;

Re
cu

rso
s c

ien
tífi

co
s e

 pr
od

uti
vo

s;

Al
arg

am
en

to 
da

 co
ntr

atu
ali

za
çã

o a
os

 Cu
ida

do
s d

e 
Sa

úd
e P

rim
ári

os
 (C

SP
);

Lid
era

nç
a n

a o
pe

rac
ion

ali
za

çã
o d

a r
efo

rm
a 

org
an

iza
cio

na
l d

as
 AR

S;

Tra
ba

lho
 em

 re
de

 so
cia

l.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(–) Interacção negativa: ameaça potenciada/oportunidade desperdiçada  
(+) Interação positiva: ameaça combatida/aproveitamento de oportunidade

análise SWOT

Atendendo à análise interna da ARSLVT, I.P. bem 
como do seu contexto da actuação podemos 
identificar os seguintes pontos fortes e fracos e 
oportunidades e ameaças:

Falta de maturação da nova estrutura organizacional 
(sede e ACES);
Indefinição dos circuitos de articulação com os ACES;
Carência de recursos humanos;
Insuficiência dos sistemas e redes de informação;
Falta de alinhamento organizacional;
Deficit de comunicação;
Desconhecimento interinstitucional;
Insuficiência ao nível da governação clínica;
Contratualização muito assente em processos e não em 
ganhos de saúde;
Fraco nível de articulação CSP/hospitais/CCI

PONTOS FRACOS (W)

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Ambiente de trabalho;
Capacidade técnica;
Abertura à inovação;
Recursos científicos e produtivos;
Alargamento da contratualização 
aos Cuidados de Saúde Primários (CSP);
Liderança na operacionalização da reforma organizacional 
das ARS (criação dos ACES);
Trabalho em rede social (ex: UCC - Unidades 
de Cuidados na Comunidade e UCI - Unidades de Cuidados 
Integrados.

PONTOS FORTES (S)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Restrições legais à contratação e manutenção de recursos 
humanos; 
Crise económico-financeira e consequentes restrições 
orçamentais; 
Dependência de serviços externos 
(por ex: ACSS, DGO, DGS, etc.); 
Imprevisibilidade de acontecimentos 
em saúde (por ex: pandemia de gripe); 
Baixo nível de responsabilização do cidadão (na utilização 
dos serviços de saúde e na gestão da sua própria saúde); 
Falta de inclusão da saúde/dos conceitos 
de políticas públicas saudáveis nos outros ministérios.

AMEAÇAS (T)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Reorganização dos Cuidados de Saúde Primários;
Modernização e desenvolvimento organizacional;
Reforçar o trabalho em rede social (como forma 
de contribuir para a sustentabilidade do SNS);
Crise económico-financeira como forma de obtenção 
de ganhos de eficiência operacional;
Melhoria das redes de referenciação inter-hospitalar;
Reorganização da oferta de serviços hospitalares;
Disponibilidade de sistemas de informação 
no mercado.

OPORTUNIDADES (O)

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
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4.4.1.  
Factores críticos de sucesso

Decorrentes dos vários factores atrás descritos, 
poderemos considerar os seguintes factores críticos 
de sucesso da ARSLVT:

Positivos
• Melhoria da imagem do SNS local;
• Reorganização dos Cuidados de Saúde Primários;
• Expansão das USF;
• Resposta a emergências em Saúde Pública;
• Redução das assimetrias intra-regionais;
• Aumento exponencial do número de lugares de 

CCI;
• Redefinição de redes de referenciação inter-

hospitalar;
• Melhoria do parque hospitalar na Região.

Negativos
• Regiões distintas, que podem apresentar conflitos 

de interesses; agenda, dinâmica demográfica, 
preocupações e necessidades de saúde;

• Prevalência elevada de doenças crónicas;
• Dispersão territorial;
• Envelhecimento populacional (na componente 

tendência decrescente da natalidade);
• Elevados índices de dependência;
• Condições de financiamento, na cidade de Lisboa 

(valor do m² de construção) não são atractivas 
para a construção de unidades de CCI;

• Tempo afecto às equipas de CCI (EGA – 
Equipas de Gestão de Altas e ECL – Equipas 
Coordenadoras Locais).

5.  
Formulação da eStratégia

A ARSLVT, I.P. tem como Missão: 

5.1.  
missão e Visão

Missão:
Garantir à população, da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados 
de saúde de qualidade, adequando os recursos 
disponíveis às necessidades em saúde e cumprir e 
fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde.

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 
fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde.

Visão:
Mais Saúde e Bem-estar para a Região de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, atingindo os melhores 
indicadores de saúde do país.

Criação de Valor:
A ARSLVT, I.P. pauta a sua actuação 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 actuação de modo a 
que esta atenda às expectativas da sociedade em 
termos do respeito pela lei, pelos valores éticos, 
pelas pessoas, pela comunidade e pelo meio 
ambiente.

Pretendendo a ARSLVT, I.P. ser reconhecida por 
utentes e parceiros como uma organização líder 
em managed care1, a Visão adoptada para este 
organismo é a seguinte: 

Os Valores que se consideram facilitadores da 
missão e visão e pelos quais se rege a ARSLVT, I.P. 
são os seguintes:

1 managed care  - processo para maximizar ganhos 
em saúde de uma comunidade dentro de recursos limitados, assegurando que um 
nível apropriado de serviços seja prestado e monitorizado, numa base individual, e 
na perspectiva de melhoria contínua, de forma a atingir as metas nacionais para a 
saúde e para dar resposta às necessidades individuais de saúde.
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Caracterizados os stakeholders, analisado o 
ambiente externo e interno, identificada a missão, 
a visão e os valores institucionais, fixaram-se 
os vectores estratégicos que conduzirão aos 
objectivos estratégicos e à definição das iniciativas 
concretas a realizar no período definido.

Para o triénio 2011–2013, a ARSLVT, I.P. prevê agir  
em três âmbitos específicos, definindo, deste 
modo, os seguintes vectores estratégicos para a 
Região:

1. Promover e melhorar a Saúde da população

2. Reforçar o Sistema de Saúde

3. Garantir um SNS Sustentável e Bem Gerido

O primeiro vector intervém na área da saúde 
pública, o segundo traduz a necessidade de 
fortalecer o sistema de saúde e o terceiro concorre 
para uma gestão eficaz e produtiva dos recursos, 
nomeadamente os financeiros e os humanos.

A promoção de estilos de vida indutores de 
saúde e a informação aos cidadãos, no sentido 
de empoderar os cidadãos para a adopção de 
comportamentos saudáveis, constituem, para a 
ARSLVT, I.P., elementos centrais da sua estratégia  
de actuação.

A materialização deste vector estratégico irá 
traduzir-se nos Objectivos Estratégicos (OE) que se 
descrevem de seguida.

5.2.  
linhas  
de orientação estratégica  
/ Vectores estratégicos

5.3.  
objectivos estratégicos

Vector Estratégico  
“Promover e melhorar a Saúde da população”

oe 1 – alinhar os Programas de Saúde com as Prioridades do PnS

Dar continuidade, como tem sido a prática da ARS 
ao longo dos últimos anos, à promoção de estilos 
de vida saudáveis e à divulgação de informação, 
de forma a incutir nos cidadãos a adopção 

Iniciativas planeadas:

de comportamentos saudáveis. O triénio em 
perspectiva não será excepção e continuarão a ser 
colocadas em prática várias medidas neste sentido.

Resultados esperados:
Complementar o processo de planemento da 
saúde na Região de LVT, cujo primeiro passo foi 
o Perfil Regional de Saúde, com a identificação 
dos problemas de saúde, determinação das 

necessidades em saúde, identificação dos 
precursores e das consequências dos problemas e 
fazendo a avaliação prognóstica desses mesmos 
problemas de saúde, que consubstanciarão o Plano 
Regional de Saúde 2011–2016.

Estes três vectores pautam a sua operacionalização 
de forma a garantir uma efectiva acessibilidade 
aos serviços de saúde, garantindo a qualidade de 
prestação de serviços ou das funções atribuídas às 
instituições da ARSLVT, I.P., bem como promover 
a equidade baseada nas necessidades de saúde 
das populações. O Plano Estratégico e os vectores 
descritos zelam por melhorar a eficiência na 
prestação de cuidados de saúde garantindo valor 
acrescido nessa actividade.

OE1 - INICIATIVAS EQUIPA

Identificar programas prioritários na ARSLVT com base no Perfil de Saúde e em comparação com outras ARS 
(exemplo: carga de doença);

Inventariar os projectos em curso, avaliar os seus resultados e os recursos envolvidos (financeiros, humanos e técnicos);

Criar uma Intranet que suporte uma Base de Dados de projectos e um work-flow que cubra as diferentes fases – 
apresentação, avaliação, aprovação e execução, por parte dos diferentes órgãos (ACES, DSP, CD, DGS);

Regular o financiamento de projectos e estabelecer os momentos da sua monitorização;

Introduzir indicadores de avaliação de actividade e de resultados relacionados com os Programas de Saúde Prioritários 
na contratualização com ACES e Hospitais;

Intensificar a rede de Parcerias com Instituições de Prestação de Cuidados, Organizações Internacionais e outras 
Entidades Oficiais;

Optimizar a máxima eficiência na obtenção de apoios comunitários e de organismos nacionais para financiamento 
dos programas;

Elaboração de um Plano Regional de Saúde para o período de 2011-2016 com metas quantificadas pelos 
coordenadores regionais dos programas prioritários do PNS;

Privilegiar o financiamento aos programas prioritários do PNS (diabetes, cardiovasculares, saúde mental, oncologia 
e SIDA).

DSP

DSP

DSP e DEP

DSP e DGAG

DSP, DC, ERA e EPPP

DSP, GJC e CD

DSP e DEP

DSP

DSP, DGAG e CD

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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oe 2 – garantir a escola como Promotora de Saúde oe 3 – Promover a realização de rastreios de base populacional

Adoptar a Escola como um dos meios mais 
eficazes para a divulgação e inserção dos hábitos 
de vida saudáveis, do bem-estar físico, psicológico 
e afectivo. Crianças saudáveis representam uma 
maior probabilidade de adultos saudáveis.  

Aumentar a eficácia no controlo da doença 
oncológica e reduzir a morbi-mortalidade 
associada ao cancro. Assumem especial relevância, 
na actuação da ARSLVT, I.P., a prevenção e a 
realização de rastreios de base populacional a toda 
a região de saúde, nomeadamente os rastreios de 

Esta estratégia está vocacionada para a infância, 
pré-adolescência e adolescência.
Procurar garantir, a todas as equipas de saúde 
escolar, os recursos necessários aos programas de 
saúde em ambiente escolar.

cancro do colo do útero, do cancro da mama, do 
cancro do cólon e recto e a retinopatia diabética.
Procurar garantir, a todas as equipas de saúde 
escolar, os recursos necessários aos programas de 
saúde em ambiente escolar.

Iniciativas planeadas:
Iniciativas planeadas:

Resultados esperados:
Capacitar os jovens para compreender e adquirir 
estilos de vida mais saudáveis, tanto no plano 
pessoal como ambiental, potenciando a sua 
intervenção na mudança e conduzir ao exercício 
pleno da cidadania.

Resultados esperados:
Aumentar o número de pessoas com patologia 
maligna com diagnóstico pré-clínico de forma 

Colaborar com as escolas na implementação 
efectiva dos princípios e das práticas da promoção 
da saúde e na necessária criação de mecanismos 
de avaliação do processo.

a melhorar o prognóstico de tratamento e 
probabilidade de sobrevida, medido em ganhos de 
anos de vida perdidos.

OE2 - INICIATIVAS EQUIPA

Introduzir mecanismos de contratualização na área de saúde escolar, e integrar indicadores em saúde escolar 
na contratualização com todos os ACES;

Criar uma equipa de âmbito regional para apoio aos programas de saúde realizados em ambiente escolar;

Melhorar os níveis de saúde oral na população em idade escolar com os adequados meios financeiros e humanos;

Promover comportamentos saudáveis nas áreas de alimentação, tabagismo, dependências e sexualidade;

Organizar planos de saúde nas escolas – participados pela comunidade escolar (docentes, pessoal, pais e alunos);

Realizar parcerias com as autarquias e outras organizações de âmbito local.

DSP e DC

DSP

DSP

DSP

DSP

DSP e GJC

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

OE3 - INICIATIVAS EQUIPA

Alargar os rastreios de cancro do colo do útero, cancro da mama e retinopatia diabética de base populacional a toda 
a região de saúde (criar indicadores de cobertura do Programa);

Identificar prioridades nos rastreios com base em estudos epidemiológicos (considerar papel dos IPO nos rastreios);

Fazer ensaios e implementar um programa de rastreio de base populacional no cancro do cólon e recto;

Contratualizar a realização de rastreios de base populacional, nas áreas da oncologia e da retinopatia diabética, 
com instituições do SNS;

Criar parcerias com entidades do sector social e privado para a realização de rastreios de base populacional se 
necessário, e desenvolver as parcerias já existentes.

DSP

DSP

DSP

DSP

DSP e DC

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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oe 4 – Promover a equidade no acesso aos serviços de saúde

Desenvolver saberes e práticas em Saúde Pública 
em meio urbano, cuja meta é a criação de um 
programa regional de promoção de equidade 
e de integração para populações com menores 
rendimentos e imigrantes, até final de 2011.

Para além desta meta, urge melhorar a cobertura 
de Medicina Geral e Familiar (MGF) a toda a 
população da Região, principalmente através do 
recrutamento de mais médicos da especialidade.

Iniciativas planeadas:

Resultados esperados:
Conhecer as necessidades de saúde de grupos 
específicos ou populações alvo, para poder 
estabelecer a pertinência do Plano Regional de 
Saúde que vier a ser equacionado, bem como dos 
Programas e Projectos que o compuserem, para que 
se possam formular, avaliar e seleccionar alternativas 
para a sua satisfação e, posteriormente executar, 

monitorizar e avaliar as intervenções adoptadas.
Efectuar anualmente a descrição, preferencialmente 
quantitativa, da situação da saúde da Região, o que 
facilita a sua posterior tradução em conhecimento 
dos factores que a determinam, na análise da sua 
evolução e perspectivas e na avaliação de se é ou 
não suficiente para as próprias necessidades do 
planeamento da saúde.

oe 5 – integrar os Programas de Saúde na perspectiva do idoso

Continuará a ser uma área de actuação importante, 
com destaque para o reforço previsto na Rede 
de Cuidados Continuados Integrados. Prevê-se 

o alargamento do apoio em ajudas técnicas, 
conforme o grau de dependência.

Iniciativas planeadas:

OE4 - INICIATIVAS EQUIPA

Realizar estudos nas áreas das convenções – Medicina Física e Reabilitação (MFR), Imagiologia, Patologia Clínica, 
Cardiologia e Gastrenterologia, para identificar populações e a sua acessibilidade aos serviços;

Identificar necessidades de serviços de saúde por grupos populacionais a partir do Perfil de Saúde;

Realizar anualmente um perfil de saúde da região com análise de acesso aos cuidados de saúde por grupos 
populacionais;

Ajustar os contratos programa com Hospitais, incluindo os contratos de gestão celebrados com os hospitais em regime 
de Parceria Público Privada, e com os Agrupamentos de Centro de Saúde às necessidades de saúde de diferentes grupos 
populacionais;

Realizar uma gestão de transportes que garanta melhor acesso aos cuidados de saúde;

Desenvolver o Programa de Integração dos Imigrantes na região em relação à saúde;

Estabelecer parcerias com outros sectores, para além da saúde, a nível local e regional para satisfazer necessidades 
específicas de grupos populacionais;

Mobilizar os serviços de saúde para se adequarem às necessidades dos imigrantes, minorias étnicas e pessoas 
sem-abrigo, bem como de outras populações desfavorecidas, e com necessidades de saúde específicas;

Monitorizar os tempos de espera de acesso a cirurgia e consulta tendo em conta o Tempo Máximo de Resposta 
Garantido (Portaria nº 1529/2008, de 26 de Dezembro) e, em particular, o TMRG das especialidades que apresentam 
maiores constrangimentos no acesso).

DEP

DSP

DSP e DEP

DSP, DC e EPPP

DGAG

DSP

DSP

DSP

DC

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

OE5 - INICIATIVAS EQUIPA

Investir na atenção especial às situações de maior vulnerabilidade, como a idade avançada, alterações sensoriais, 
AVC, doença crónica, depressão, isolamento, demência, desnutrição, escaras, risco de quedas, incontinência, dupla 
medicação, hospitalização, etc;

Promover o desenvolvimento da Rede Regional de Cuidados Continuados;

Capacitar os profissionais de saúde para detectar e encaminhar, adequadamente, situações de violência, abuso 
ou negligência;

Garantir uma efectiva distribuição dos cheques dentistas à população idosa com direito à sua utilização e efectivá-la;

Monitorizar a cobertura vacinal contra a gripe;

Melhorar a cobertura em cuidados paliativos.

DSP

ECR

DSP

DSP e DGAG

DSP e ACES

ECR

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Resultados esperados:
Obter ganhos de saúde, nomeadamente em anos 
de vida com independência, melhorar as práticas 
profissionais no âmbito das especificidades 
do envelhecimento, e melhor adequação dos 

cuidados de saúde às necessidades específicas das 
pessoas idosas.
Melhorar a acção multidisciplinar dos serviços 
de saúde, em estreita articulação com a Rede de 
Cuidados Continuados de Saúde.
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Para além da definição de um conjunto mais amplo 
de indicadores a nível operacional, expressos 
nos Planos de Actividades Anuais, a ARSLVT, I.P. 
procurará monitorizar alguns indicadores globais 
da sua actividade durante o próximo triénio.

indicadores globais do Vector estratégico  
“Promover e melhorar a Saúde da população” para o triénio

Os desafios do SNS devem ser no sentido de 
melhorar a qualidade dos resultados e corrigir as 
desigualdades ainda existentes. Estes objectivos 

passam pelas seguintes acções: ganhos na 
eficiência na gestão, ganhos no acesso aos 
cuidados de saúde, garantia da sustentabilidade e 
responsabilização dos profissionais de saúde.
A materialização deste vector estratégico irá 
traduzir-se nos Objectivos Estratégicos (OE) que se 
descrevem de seguida.

oe 6 – consolidar a implementação da reforma dos cuidados  
de Saúde Primários e requalificar instalações e equipamentos

Este fortalecimento é fundamental para um 
melhor acesso à saúde por parte dos cidadãos. 
Pretende-se garantir a desconcentração da tomada 
de decisão e a concentração dos procedimentos 
administrativos. Pretende-se, ainda, consolidar 

a implementação dos ACES, nomeadamente 
através do aumento do número de Unidades de 
Saúde Familiar (USF), de Unidades de Cuidados 
na Comunidade (UCC) e intervir na melhoria e 
reestruturação de alguns equipamentos de saúde.

Iniciativas planeadas:

Vector Estratégico  
“Promover e melhorar a Saúde da população”

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborar o Plano Regional de Saúde 
com metas regionais

Proporção de escolas da rede pública 
com programas de saúde escolar

Proporção da população alvo abrangida 
por programas de rastreio

3.1. Colo do útero

3.2. Mama

3.3. Cólon

3.4. Retinopatia

Elaborar estudos sobre a avaliação 
da oferta de serviços de saúde e 
sobre as necessidades de saúde

4.1. Estudos de acessibilidade

4.2. Perfil de necessidades e de oferta

4.3. Perfil social e ambiental

4.4. Perfis de Saúde dos ACES

Criar um Programa Integrado 
de Saúde do Idoso para a ARSLVT
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T P META 2011 META 2013 PERIOCIDADE TOLERÂNCIA EXCELÊNCIAVE INDICADOR

A

R

R

A

A

20%

10%

20%

40%

10%

1

20%

35%

40%

2%

40%

3

2

2

22

—

—

80%

90%

90%

90%

90%

7

4

—

—

1

Anual

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

—

5%

15%

15%

5%

15%

1

1

—

—

—

—

95%

100%

100%

30%

100%

9

6

—

—

—

OE6 - INICIATIVAS EQUIPA

Implementar todas as unidades dos ACES;

Dotar cada unidade dos ACES com os recursos necessários para a realização das actividades contratualizadas;

Desenvolver mecanismos e dotar o Departamento de Contratualização de meios para assegurar a contratualização 
com os ACES assim como o respectivo acompanhamento da carteira de serviços e indicadores contratualizados;

Lançar um programa de modernização das áreas de apoio e suporte investindo na formação de novos aptidões 
profissionais e no desenvolvimento de novas ferramentas de gestão, tendo em vista uma organização eficiente e flexível;

Atribuir níveis de responsabilidade sobre a gestão operacional de unidades específicas;

Criar novas USF;

Dotar as USF de instalações renovadas;

Capacitar os Directores Executivos para a contratualização interna, nomeadamente, com as USF.

ERA e ACES

DGAG, DIE e ACES

DC

DEP e DGAG

CD

ERA e DIE

DIE

DEP, DC e ERA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

T = Tipo de Indicador: R - Resultado; A - Acção.
P = Peso: peso relativo do Indicador face ao Vector Estratégico.
Periodicidade de Avaliação: Anual; Semestral; Trimestral ou Mensal.
Tolerância: % do grau de tolerância face às metas.
Excelência: meta de excelência.

No âmbito do Vector Estratégico “Promover 
e melhorar a Saúde da população” foram 
identificados os seguintes indicadores e metas, 
para os anos de 2011 e 2013:
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Resultados esperados:
Aumentar a cobertura da população por USF 
e garantir a prestação cuidados domiciliários 
integrados para idosos e outros serviços de base 
comunitária, através da criação UCC, em todos os 
municípios da Região. Melhorar os mecanismos 

de contratualização com os ACES, e destes com as 
suas Unidade Funcionais, nomeadamente as USF, 
assim como o respectivo acompanhamento da 
carteira de serviços e indicadores contratualizados 
de forma a melhorar a eficiência e eficácia da 
prestação de cuidados de saúde.

oe 7 – Promover a governação clínica em cuidados de Saúde
oe 8 - melhorar a oferta e promover  

a qualidade em cuidados continuados integrados

Tendo em vista a promoção da Governação Clínica, 
pretende-se criar as condições que possibilitem a 
introdução de um conjunto de instrumentos de 
gestão clínica que possibilitem uma cultura aberta 
e de participação, em que a educação, pesquisa 
e a partilha das boas práticas são esperadas 
e valorizadas. A necessidade de garantir um 
compromisso com a qualidade, partilhado entre os 
profissionais e a administração, apoiado em recursos 

Considera-se uma área de intervenção fundamental. 
É imperativo apoiar a prestação de cuidados 
tradicionais, de reabilitação e de manutenção, 
com resposta adequada às necessidades dos 
mais carenciados e dependentes, bem como 
dignificar a vida humana, apoiando os doentes 

humanos e financeiros claramente identificados.
Por outro lado, devem os serviços de saúde 
garantir bons programas de gestão do risco clínico, 
incluindo a detecção precoce e correcção de 
eventos adversos, mudanças na prática clínica a 
partir das reclamações dos doentes e identificação 
precoce e correcção de problemas ao nível do 
desempenho clínico, com o fim de aumentar a 
segurança dos doentes.

Iniciativas planeadas:

Iniciativas planeadas:

Resultados esperados:
Desenvolver um sistema que promova, junto 
das organizações de cuidados de saúde, uma 
abordagem integrada de gestão dos inputs 
(recursos financeiros, instalações, recursos 

humanos, etc.), das estruturas e dos processos 
com vista à obtenção de melhores resultados na 
prestação de cuidados de saúde, num ambiente de 
maior responsabilização pela qualidade clínica.

em fase terminal, através de cuidados paliativos. 
As medidas a adoptar neste sentido, traduzem-se, 
nomeadamente, no reforço de apoio domiciliário e 
na busca de potenciais promotores para a criação 
de novas camas em cuidados continuados.

OE7 - INICIATIVAS EQUIPA

Criar uma equipa de acompanhamento dos Conselhos Clínicos e dotar o Departamento de Saúde Pública (DSP) 
com meios e recursos para apoiar o desenvolvimento da governação clínica em cuidados primários de saúde;

Identificar e avaliar projectos de inovação em governação clínica;

Estabelecer parcerias com a DGS e o INFARMED para a promoção de prescrição racional em ambiente clínico;

Introduzir elementos de governação clínica na contratualização global do ACES;

Promover a investigação na ARSLVT, I.P. e criar uma equipa de apoio à investigação e desenvolvimento na área 
dos cuidados de saúde primários;

Ser um membro activo no Health Cluster Portugal área dos cuidados de saúde primários;

Estabelecer parcerias para melhorar a oferta de prestação de cuidados de saúde primários com interlocutores 
de âmbito local;

Criar um programa de qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde;

Identificar modelos de Governação Clínica em gestão de risco em meio hospitalar.

CD e DSP

DSP

DSP e CD

CD, ERA e DSP

DSP

DSP

ERA

DSP

DC e DSP

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

OE8 - INICIATIVAS EQUIPA

Procurar potenciais promotores para a criação de novas camas em cuidados continuados;

Monitorizar a satisfação dos promotores individuais;

Criar/aumentar a oferta de equipas de apoio domiciliário;

Alargar a oferta de unidades de CCI – diferentes tipologias, em particular na zona da Grande Lisboa;

Implementar a rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental;

Realizar trabalhos de investigação em cuidados continuados;

Realizar auditorias internas e externas às unidades contratualizadas;

Identificar, promover e desenhar as actividades assentes em critérios de boas práticas;

Desenvolver mecanismos de gestão de Risco Clínico.

ECR

ECR

ECR

ECR

ECR e DSP

ECR e DSP

ECR

ECR

DSP e ECR

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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Resultados esperados:
Alargar, a toda a Região, o apoio domiciliário de 
cuidados continuados integrados e garantir a 
monitorização dos promotores e a realização de 
auditorias às unidades contratualizadas.
Aumentar o número de lugares em unidades de 
convalescença, unidades de cuidados paliativos 

e em unidades de internamento de média e de 
longa duração.
Garantir intervenções integradas de saúde e apoio 
social visando a recuperação global, promovendo 
a autonomia e melhorando a funcionalidade da 
pessoa dependente, através da sua reabilitação, 
readaptação e reinserção familiar e social.

oe 9 – adequar a oferta e promover a qualidade de Serviços Hospitalares

Dar continuidade ao processo de concentração, 
integração e racionalização dos recursos através 
da oferta de cuidados em centros hospitalares 
e unidades locais de saúde. Prevê-se, como 
necessário, agilizar a rede de oferta dos serviços 

de urgência, diminuir as listas de espera cirúrgica 
e aumentar a oferta em cirurgia ambulatória e 
hospital de dia.
Pretende-se, ainda, concretizar o plano de 
renovação dos equipamentos hospitalares.

Resultados esperados:
Melhorar a articulação e os interfaces entre os 
diferentes níveis e sectores de prestação de 
cuidados de saúde, com o objectivo de diminuir os 

Iniciativas planeadas:

tempos de espera por parte dos utentes.
Adequar as redes de oferta de serviços de saúde 
e de referenciação hospitalar às novas unidades 
hospitalares da Região, planeadas ou a planear.

OE9 - INICIATIVAS EQUIPA

Concretizar a implementação da Rede de Oferta de Serviços de Urgência;

Desenhar a Rede de Urgência/Emergência Metropolitana de Lisboa; 

Criar um modelo de racionalização de oferta de cuidados hospitalares;

Introduzir indicadores de qualidade e o indicador de resultado operacional nos mecanismos de contratualização;

Monitorizar as listas de espera (em cirurgia e em consulta hospitalar) e propor ajustamentos da rede de acordo com 
a dinâmica procura/oferta;

Identificar os procedimentos cirúrgicos cuja resposta não é plenamente assegurada (nem pelo SNS nem pelas entidades 
convencionadas no âmbito do SIGIC), detectar os constrangimentos para tal e propor medidas para resolver/tratar – 
dentro do TMRG – os utentes abrangidos;

Promover a ambulatorização da actividade assistencial hospitalar, nomeadamente, cirurgia de ambulatório;

Promover a criação de Centros de Excelência de âmbito nacional e internacional;

Rever e dinamizar as redes de referenciação para as principais patologias;

Construir os centros de Procriação Medicamente Assistida (PMA) na rede pública;

Realizar auditorias clínicas aos hospitais EPE e SPA e PPP;

Realizar reuniões de acompanhamento dos Contratos Programa com os Conselhos de Administração dos hospitais com 
frequência quadrimestral;

Criar o conceito de afiliação dos hospitais para áreas especialmente carenciadas em recursos médicos especializados;

Garantir a monitorização dos contratos com entidades do sector privado e social - HCVP, IPR, H. Santana, CMR Alcoitão 
e APDP;

Acompanhar e monitorizar os contratos de gestão dos hospitais em regime de PPP - Cascais, Loures e Vila Franca de Xira;

Acompanhar o procedimento concursal relativo à construção do hospital de Lisboa Oriental (“Todos os Santos”);

Planear a criação, renovação ou substituição dos hospitais de Sintra, Seixal, Lisboa Oriental, IPO, MAC, Curry Cabral, Oeste 
Norte, Oeste Sul e Lisboa Ocidental;

Promover iniciativas tendentes à criação de Hospitais Promotores de Saúde.

DSP e Assessorias

DEP e Assessorias

DEP e Assessorias

DC

DC

DC

DC

DEP e Assessorias

DEP , DSP e Assessorias

DEP e Assessorias

DC, EPPP

DC

Assessorias

DC

EPPP

EPPP

DEP

CD

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12

9.13.

9.14

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.
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oe 10 – Promover a articulação/ integração dos cuidados de Saúde

Esta promoção deve fazer-se a vários níveis, quer 
estreitando a articulação entre cuidados primários 
e cuidados hospitalares, como entre as unidades 
de Cuidados de Saúde Primários, os Hospitais e as 

Unidades de Cuidados Continuados, quer mesmo 
pela procura e envolvimento de parceiros dos 
sectores social e privado.

Iniciativas planeadas:

Resultados esperados:
Obter ganhos de acessibilidade, eficiência e 
efectividade para o sistema nacional de saúde, 

através da maior e melhor articulação entre os 
vários níveis de cuidados e os diversos sectores,  
e para o utente.

No âmbito do Vector Estratégico “Reforçar o 
Sistema de Saúde” foram identificados os seguintes 
indicadores e metas, para os anos de 2011 e 2013:

indicadores globais do Vector estratégico  
“reforçar o Sistema de Saúde” para o triénio

A sustentabilidade do SNS é fundamental para a 
sua sobrevivência, devendo ser assegurada através 
da valorização da importância da saúde e da 
eficiência dos serviços de saúde.
É determinante a aposta na melhoria da gestão 
do SNS, potenciando a eficiência e combatendo 

Vector Estratégico  
“Garantir um SNS Sustentável e Bem Gerido”

o desperdício, valorizando os seus recursos 
humanos, ao nível da sua formação e do seu 
aperfeiçoamento profissional.
Também a inovação ao nível da organização dos 
cuidados de saúde, particularmente dos primários 
e já em curso, se reveste de grande relevância 
neste âmbito.
A materialização deste vector estratégico irá 
traduzir-se nos Objectivos Estratégicos (OE) que se 
descrevem de seguida.

OE10 - INICIATIVAS EQUIPA

Privilegiar uma organização de clusters dos recursos complementares de prestação dos cuidados existentes que permita 
ganhos de acessibilidade, eficiência e efectividade para o sistema;

Publicitar adequadamente, junto dos diversos actores, as redes de referenciação;

Alinhar criteriosamente as interfaces interinstitucionais atendendo a bases geodemográficas e aos fluxos preferenciais 
habituais de procura e de utilização de cuidados de saúde;

Promover a actividade conjunta entre os diferentes níveis em governação clínica dos processos de interface entre 
as diversas instituições;

Estabelecer práticas de planeamento em conjunto de necessidades de cuidados de saúde;

Criar um painel de indicadores de interface a ser submetido a contratualização nos diferentes níveis de cuidados;

Garantir a utilização dos sistemas de informação de interface, designadamente o Programa Consulta Tempo 
e Horas (CTH);

Criar projectos e objectivos comuns de intervenção nos domínios da gestão da doença e do doente, da formação 
e da investigação;

Garantir e monitorizar a integração de cuidados pré–hospitalares na urgência.

DEP

DEP e Assessorias

DEP, ERA, ECR e DC

DSP e Assessorias

DEP

DEP, DC

DC

DSP e DEP

DSP e DEP

10.1.

10.2.

10.3.

10.4

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

1.

2.

3.

4.

5.

Cobertura da população por USF

Nº de Normas de Orientação Clínica 
(NOC) em CSP

Nº de propostas de Redes de 
Referenciação Hospitalar apresentadas 
à tutela

Aumentar a oferta de lugares de 
Cuidados Continuados Integrados

4.1. Nº de novas camas 
de internamento

4.2. Nº de camas de cuidados paliativos

Monitorizar os indicadores de interface 
dos diferentes níveis de prestação de 
cuidados de saúde
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T P META 2011 META 2013 PERIOCIDADE TOLERÂNCIA EXCELÊNCIAVE INDICADOR

R

R

R

R

A

20%

20%

20%

20%

20%

38%

10

15

1.500

78

5
(Ind.)

65%

30

20

2.000

97

10
(Ind.)

Trimestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Trimestral

10%

2

2

20%

10

1
(Ind.)

75%

35

23

2.200

107

12
(Ind.)

T = Tipo de Indicador: R - Resultado; A - Acção.
P = Peso: peso relativo do Indicador face ao Vector Estratégico.
Periodicidade de Avaliação: Anual; Semestral; Trimestral ou Mensal.
Tolerância: % do grau de tolerância face às metas.
Excelência: meta de excelência.
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oe 11 – Valorizar os recursos Humanos oe 12 – racionalizar a utilização do medicamento e dos mcdt

O capital humano é o factor diferenciador de 
qualquer actividade mas em especial na área da 
Saúde. Sem recursos humanos motivados e bem 
preparados, a reforma dos cuidados de saúde torna-
se numa tarefa quase impossível.

A correcta racionalização do uso de medicamentos 
e dos Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica (MCDT) permite uma “melhor saúde” 
dos utilizadores e uma redução de custos. No triénio 

Iniciativas planeadas:
Iniciativas planeadas:

Como tal, a aposta nesta área será efectuada através 
da intensificação da formação profissional do 
pessoal existente, do recrutamento de estagiários e 
da melhoria das condições físicas das instalações.

Resultados esperados:
Assegurar níveis de desempenho, satisfação e 
motivação, afirmando a transparência e actualidade 
da informação prestada aos trabalhadores, que 
permitam a manutenção da integridade das 

equipas e dos valores da ARSLVT, I.P.
Adopção de novos processos que optimizem 
o potencial e valor do capital humano da 
organização, aspectos particularmente relevantes 
no actual contexto de recessão económica.

em análise serão adoptadas medidas de incentivo à 
prescrição electrónica e ao recurso ao medicamento 
genérico.

Resultados esperados:
Adopção de conjunto articulado de medidas 
(que passam, por exemplo, pela implementação 
de uma política rigorosa do medicamento e pela 
introdução de mecanismos de monitorização de 

gastos em medicamentos e MCDT) de contenção 
de custos e de melhoria da eficiência na prestação 
dos cuidados de saúde, com o intuito de reforçar, 
no médio prazo, a sustentabilidade financeira do 
SNS.

OE11 - INICIATIVAS EQUIPA

Definir um Plano de Desenvolvimento de Formação e Recrutamento de Recursos Humanos da ARSLVT enquadrador 
do actual Plano Estratégico;

Avaliar as competências existentes e definir as competências necessárias para a nova missão, associando-as a 
programas de formação e treino;

Monitorizar o nível de necessidades de Recursos Humanos;

Lançar um programa de acolhimento para reforçar o recrutamento de estagiários junto das universidades portuguesas;

Melhorar as instalações sociais;

Desenvolver um programa de incentivos ao bom desempenho;

Renovar as instalações da ARSLVT, I.P. (sede) para melhorar o conforto dos colaboradores e promover a saúde 
Ocupacional;

Relançar a Medicina no Trabalho na ARSLVT, I.P..

DEP e DSP

DEP e DSP

DEP

DEP

DGAG e DIE

DEP e CD

DIE

CD e DSP

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

OE12 - INICIATIVAS EQUIPA

Instituir a monitorização periódica do consumo de medicamentos, a nível regional e a nível dos ACES, com elaboração 
de modelo de documento que permita acompanhar a evolução dos dados;

Estabelecer projecto-piloto de delegados de informação sobre o medicamento em parceria com o INFARMED;

Promover a prescrição electrónica;

Realizar acções de promoção do recurso ao medicamento genérico;

Estabelecer um prontuário terapêutico para os Cuidados de Saúde Primários;

Promover a realização de acções de formação sobre as cinco classes de medicamentos mais consumidos;

Operacionalizar o programa regional de controlo de infecção;

Implementar um programa de utilização de antibióticos;

Criar um Observatório Regional de Consumo de Medicamentos e MCDT.

DC, DEP

DSP

DGAG, DEP e DC

DSP e ACES

DSP

DSP e DEP

DSP

DSP

DSP

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.
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oe 13 – melhorar a eficiência económica e operacional oe 14 – criar uma agenda de mudança e de comunicação

A eficiência operacional é um enorme desafio 
para uma instituição em mudança. A qualidade 
de serviço e o combate ao desperdício são os 
objectivos a atingir.
Organizações com uma boa estratégia operacional 
e económica tornam-se organizações eficientes. 

A medição do sucesso da ARS tem uma forte 
componente de comunicação institucional mas 
sobretudo interna. Ganhar aderentes para a 
mudança é o grande objectivo.
Ao longo dos últimos anos a área da comunicação 
teve um grande impulso, algo que pretendemos 

Iniciativas planeadas: Iniciativas planeadas:

Resultados esperados:
Obter ganhos ao nível da eficiência operacional 
através da revisão e redefinição dos procedimentos 
e circuitos internos, visando uma redução 
radical de eventuais procedimentos burocráticos 
existentes e o estabelecimento regras e 

Também melhorias ao nível dos processos de 
planeamento interno potenciarão o alinhamento 
organizacional, particularmente importante em 
organizações com serviços desconcentrados, como 
é o caso da ARSLVT, I.P..

responsabilidades claras que permitiam um 
tratamento célere das candidaturas.
Reforço dos sistemas de informação de suporte à 
gestão e dos modelos de planeamento e gestão 
internos.

reforçar, principalmente através da comunicação 
interna, do incentivo e valorização dos contributos 
dos profissionais da ARS, em todos os eventos 
científicos, seminários, debates e fora e através da 
renovação do site da ARSLVT, I.P..

Resultados esperados:
Promover o desenvolvimento e reforçar a 
“competitividade” da ARSLVT, I.P. através da 
qualificação dos seus profissionais para a 
sociedade do conhecimento, do reforço das 
suas competências científicas e tecnológicas e 

do impulso à inovação, facilitando a adaptação 
das suas várias estruturas (unidades orgânicas e 
funcionais) aos desafios impostos pela globalização 
através da difusão, adaptação e uso de novos 
processos, formas de organização e serviços.

OE13 - INICIATIVAS EQUIPA

Definir um Orçamento para cada Departamento depois de fazer o right sizing dos recursos e definir a organização interna;

Criar grupos de trabalho específicos para avaliar potenciais poupanças na área das comunicações, energia 
aprovisionamentos e manutenção;

Lançar processo de negociação de objectivos com cada área ou serviço, criando um sistema de contratualização interna;

Rever a aplicação informática orçamental utilizada;

Definir os níveis de serviço desejáveis para cada área fixando metas progressivas;

Aumentar e garantir meios para a utilização de tecnologias de informação e comunicação;

Identificar os consumos principais e aderir às plataformas existentes que potenciem ganhos;

Criar um repporting mensal financeiro e de actividade – tableaux de bord;

Desenvolver e implementar um Modelo de Controlo Interno;

Desenvolver um modelo de gestão em BSC “Balanced Score Card”.

DGAG

CD

CD

DGAG

CD

CD, DGAG e DEP/UGI

DGAG

DEP

DEP e DGAG

CD

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

OE14 - INICIATIVAS EQUIPA

Esforço de relações públicas junto dos parceiros institucionais comunicando o progresso da mudança e uma nova 
imagem da ARS;

Lançar uma forte iniciativa de comunicação interna, divulgando a sua acção e actividades junto dos seus profissionais, 
através de uma newsletter regular e da organização de eventos especiais;

Divulgar regularmente informação junto dos parceiros, “clientes”, autoridades e grande público sobre os resultados 
alcançados;

Incentivar e valorizar os contributos dos profissionais da ARS em todos os eventos científicos, seminários, debates 
e fóruns;

Envolver personalidades de vulto no processo de atribuição de prémios e na participação de eventos organizados 
pela ARS;

Renovar o site da ARSLVT dispondo mais e melhor informação para uma administração mais transparente;

Iniciar o Programa de Acreditação das Unidades de CSP da ARSLVT;

Assegurar que a informação de saúde do cidadão está disponível, para o cidadão e para o profissional de saúde 
que lhe preste serviço, de forma adequada e segura para uma agenda digital;

Promover a marca SNS - proximidade com qualidade.

CD, Assessoria 
e Comunicação

Assessoria 
e Comunicação

CD, Assessoria 
e Comunicação

CD

CD, Assessoria 
e Comunicação

Assessoria, Comunicação 
e DEP-UGI

ERA e ACES

DEP

Assessoria e Comunicação

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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oe 15 – Promover a participação do cidadão e a responsabilidade Social

A participação do cidadão e a responsabilidade 
social da ARSLVT, I.P. é um valor da sua actividade.
A promoção dos direitos dos doentes e o direito 
a uma responsabilidade individual e colectiva é 

Iniciativas planeadas:

um dos nossos objectivos. Assim, pretendemos 
promover a cidadania em saúde e incentivar à 
poupança de recursos, energéticos e materiais.

Resultados esperados:
Melhorar o acesso dos utentes à informação e 
ao conhecimento sobre a Saúde e serviços de 
saúde, promovendo o exercício dos seus direitos 
e deveres, e estimular a sua participação e 
envolvimento, sobretudo com os serviços de saúde 
de proximidade (ACES).
Aprimorar as relações da ARSLVT, I.P. com as várias 
comunidades que compõem a sua Região de 

Saúde e com a sociedade em geral e definição de 
novas formas de continuar nelas inserida.
Contribuir para uma sociedade mais justa, 
assegurando a prestação de cuidados de saúde 
com qualidade, e para um ambiente mais limpo, 
norteando a sua actuação também para a 
observância dos interesses dos trabalhadores, das 
comunidades locais, dos utentes, dos fornecedores, 
das autoridades públicas e da sociedade em geral.

No âmbito do Vector Estratégico “Garantir um SNS 
Sustentável e Bem Gerido” foram identificados os 
seguintes indicadores e metas, para os anos de 
2011 e 2013:

indicadores globais do Vector estratégico  
“garantir um SnS Sustentável e Bem gerido” para o triénio

OE15 - INICIATIVAS EQUIPA

Promover a cidadania em saúde no exercício dos deveres e direitos;

Valorizar a participação da comunidade na actividade dos ACES;

Melhorar a literacia em saúde na população da Região;

Avaliar a satisfação dos utentes e dos profissionais;

Promover a redução dos consumos, a reciclagem e a reutilização de equipamentos e consumíveis nas várias áreas 
ou serviços da ARSLVT;

Promover a compra de produtos de produção socialmente responsável;

Desenvolver um programa de sustentabilidade energética para os edifícios propriedade da ARSLVT;

Monitorizar os impactos ambientais resultantes dos resíduos produzidos.

GJC

ACES

DSP e ACES

GJC, DEP e ACES

DGAG e ACES

DGAG e DIE

DIE

DSP

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

1.

2.

3.

4.

Proporção da prescrição electrónica 
de medicamentos e MCDT

Estabelecer uma gestão em BSC 
em todos os serviços da ARSLVT 
(sede e ACES)

Nº de unidades de CSP com 
projecto de acreditação iniciado

Nº de iniciativas para promoção 
da literacia, na área da Saúde, junto 
da população
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T P META 2011 META 2013 PERIOCIDADE TOLERÂNCIA EXCELÊNCIAVE INDICADOR

A

A

E

A

35%

20%

25%

20%

90%

20%

5

3

95%

90%

30%

7

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

10%

5%

5

2

99%

100%

40

12
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O mapa seguinte resume a interacção dos 
objectivos estratégicos anteriormente descritos.

5.4.  
mapa da estratégia

6.  
execução da eStratégia

Os grandes objectivos estratégicos traçados 
pelo Conselho Directivo, para o triénio 
2011–2013 e expressos neste Plano Estratégico, 
serão, posteriormente, vertidos nos Planos 
de Actividades Anuais, nos quais surgirão 
desagregados por cada uma das unidades 
orgânicas em consonância com o Sistema de 
Avaliação de Desempenho da Administração 
Pública (SIADAP).

Os Planos de Actividades traduzirão as opções 
do Conselho Directivo da ARSLVT, I.P. para o 
planeamento estratégico e operacional anual, na 
prossecução das suas atribuições, Missão e Visão.

A metodologia de elaboração dos Planos de 
Actividades ARSLVT, I.P. assentará na “gestão por 
objectivos”, procurando associar, sistematicamente, 
o desempenho da ARS e das suas várias Unidades 
Orgânicas a objectivos e resultados. Deste modo, 
a sua preparação contará com o envolvimento de 
todas as Unidades Orgânicas, procurando-se uma 
maior responsabilização aos diferentes níveis.

Foi elaborado um modelo de Fichas de 
Caracterização das Unidades Orgânicas (em 
Anexo), que permite:

• A identificação dos seus Objectivos Operacionais 
anuais, bem como a sua associação aos 
Objectivos Estratégicos da ARS;

• A identificação dos Projectos e Actividades 
a desenvolver, no âmbito de cada um dos 
Objectivos Operacionais;

Na fase de execução do Mapa da Estratégia é 
indispensável a existência de um processo gerador 
de informação que assegure a recolha de toda a 
informação estratégica e a posterior comunicação 
dos resultados alcançados. 

Neste âmbito, a ARSLVT, I.P., definiu o período 
semestral para a monitorização do nível de 
concretização dos objectivos e o período anual 
para o reporte da execução das actividades e 
projectos que contribuem para a concretização 
dos objectivos definidos. 

6.1.  
controlo e monitorização  
da estratégia

• A definição de Indicadores e Metas para cada 
um dos Objectivos Operacionais;

• E a quantificação dos investimentos e recursos 
humanos associados aos vários Projectos e 
Actividades.

Ao permitir a correspondência directa entre os 
Indicadores e Metas a atingir e os Objectivos 
Operacionais definidos, o modelo procura facilitar 
o processo de monitorização da execução dos 
Planos Anuais e, consequentemente, da execução 
dos Indicadores Globais definidos para os Vectores 
Estratégicos da ARSLVT, I.P. no presente Plano 
Plurianual.

CLIENTES
/UTENTES

PROCESSOS

APRENDIZAGEM

FINANCEIROS

PROMOVER E MELHORAR 
A SAÚDE DA POPULAÇÃO

REFORÇAR 
O SISTEMA DE SAÚDE

GARANTIR UM SNS 
SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO

PE
RS

PE
CT

IV
AS

OE3
Promover a realização de 

rastreios de base populacional

OE15
Promover a participação do 

cidadão e responsabilidade social

OE5
Integrar os programas de Saúde 

na perspectiva dos idosos

OE9
Adequar a oferta e promover 

a qualidade de serviços 
hospitalares

OE4
Promover a equidade no 

acesso aos serviços OE8
Melhorar a oferta e promover 

a qualidade em CCI

OE1
Alinhar os Programas de Saúde 

com as prioridades do PNS

OE2
Garantir a escola como 

promotora de Saúde

OE14
Criar uma agenda de 

mudança e de comunicação

OE6
Consolidar a implementação 

dos ACES

OE7
Promover a governação 

clínica em cuidados 
de Saúde

OE11
Valorizar os recursos humanos

OE12
Racionalizar a utilização do 
medicamento e dos MCDT

OE13
Melhorar a eficiência 

económica e operacional

OE10
Promover a 

articulação/integração dos 
cuidados de Saúde
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Foram identificados os seguintes mecanismos de 
coordenação e monitorização para um adequado 
acompanhamento da implementação e gestão da 
estratégia:

Monitorização Semestral do nível de execução 
do Plano de Actividades e do QUAR
Serão elaborados documentos que terão por 
objectivo apresentar a informação referente à 
avaliação semestral do estado e progresso dos 
objectivos operacionais, definidos anualmente, 
para a ARSLVT, I.P. (QUAR) e para as suas unidades 
orgânicas (Plano de Actividades), e retratar o 
nível de concretização dos Indicadores e Metas 
definidos, bem como fornecer informação sobre 
os eventuais desvios verificados e as necessárias 
medidas correctivas a adoptar.

Reuniões de Coordenação Estratégica, 
entre o Conselho Directivo e os Directores e 
Coordenadores
Estas reuniões, com periodicidade mensal, serão 
o espaço privilegiado para a discussão e definição 
de eventuais revisões ou reorientações do 
planeamento anual, face aos constrangimentos 
internos e conjunturais que venham a revelar-se 
condicionadores da actuação da ARSLVT, I.P..
Nestas reuniões serão, também, apresentados 
e analisados os resultados da monitorização 
semestral anteriormente referida.

6.1.1.  
Processo  
de monitorização dos objectivos

Dada a inexistência de um sistema de informação 
de planeamento estratégico, o processo de 
monitorização da estratégia da ARSLVT, I.P. é 
suportado por ferramentas do Microsoft Office 
através das quais se efectua a recolha e tratamento 
da informação, que fica em arquivo.

Tratando-se de ferramentas não flexíveis não 
possibilitam, desde logo, uma recolha atempada 
da informação e que permita corresponder às 
solicitações e exigências da gestão, já que exigem 
um enorme consumo de tempo no tratamento 
da informação e não garantem a total segurança 
quanto ao seu armazenamento.

O processo de monitorização dos objectivos 
é coordenado pelo Departamento de Estudos 
e Planeamento (DEP) e decorre nos seguintes 
momentos: 

• O DEP assegura a preparação e distribuição, 
junto das várias unidades orgânicas, dos 
necessários materiais (em suporte Excel);

• Os Directores e Coordenadores de cada 
Departamento ou Unidade, assim como os 
responsáveis pelas Assessorias e Equipas de 
Projecto, garantem a recolha e qualidade da 
informação a fornecer, assumindo, deste modo, 
uma função de suporte ao DEP e devendo 
assegurar a entrega atempada da mesma;

• O DEP elabora uma apresentação preliminar 
para efeitos de validação prévia pelos dirigentes 
intermédios e para posterior apresentação e 
análise em sede de reunião de Coordenação 
Estratégica, entre o Conselho Directivo e os 
Directores e Coordenadores;

• Por fim, o DEP elabora os relatórios, preliminares 
ou finais, para divulgação pelos colaboradores e 
algumas entidades externas.
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anexoS 
modelo de FicHaS  
do Plano de actiVidadeS anual

Ficha de apresentação

anexo i 
Ficha de indicadores  
e metas associados  
aos colectivos operacionais

anexo ii 
Ficha de investimentos

anexo iii 
Ficha de recursos Humanos

Ficha de apresentação

IDENTIFICAÇÃO

Departamento

Responsável

MISSÃO – no âmbito das competências do Departamento de acordo com o Regulamento Interno

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO) ESPECÍFICOS – convergentes com 
os Objectivos Estratégicos (OE) da ARS

INDICADORES E METAS ASSOCIADAS – para monitorização e acompanhamento dos Objectivos 
Operacionais específicos (Anexo I)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJECTOS E ACTIVIDADES A DESENVOLVER*
N.º P/A DESIGNAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.1.

1.2.

2.

3.

1

2

3

4

5

4.

5.

OE 
associado

OE 
associado
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FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO*
(aspectos chave que podem influenciar o desenvolvimento do projecto ou actividade e o cumprimento do plano de 
trabalhos e não controlados pela ARS como o tempo de espera de uma aprovação ministerial, divulgação duma lei, etc.)

INVESTIMENTO – necessidades para a prossecução dos Objectivos Operacionais específicos (Anexo II)

RECURSOS HUMANOS – afectação aos Projectos eàs Actividades de Execução Corrente (Anexo III)
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