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SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde 

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

AP - Administração Pública 

ARS - Administração Regional de Saúde 

ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

BSC - Balanced Scorecard 

CC – Conselho da Comunidade 

CCI - Cuidados Continuados e Integrados 

CD - Conselho Diretivo 

CSP - Cuidados de Saúde Primários 

CTH - Consulta a Tempo e Horas 

DE – Diretor Executivo 

DGAG - Departamento de Gestão e Administração Geral 

DGO - Direção Geral do Orçamento 

DGS - Direção Geral da Saúde 

DIE - Departamento de Instalações e Equipamentos 

DPC - Departamento de Planeamento e Contratualização 

DRH - Departamento de Recursos Humanos 

DSP - Departamento de Saúde Pública 

ECL - Equipa Coordenadora Local 

ECR - Equipa Coordenadora Regional de Cuidados Continuados Integrados 

EPE - Entidade Pública Empresarial 

EPPP - Equipa Parcerias Público Privadas 

ERA - Equipa Regional de Apoio à Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

GAI - Gabinete de Auditoria Interna 

GC - Gabinete de Comunicação 

GJC - Gabinete Jurídico e do Cidadão 

GOP - Grandes Opções do Plano 

GSCNAI - Gabinete da Saúde do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 
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MFR - Medicina Física e de Reabilitação 

MGF - Medicina Geral e Familiar 

NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento 

NI - Núcleo de Informática 

NQF – Núcleo de Qualidade e Formação 

NUTS - Nomenclatura das Unidades Territoriais 

OE - Objetivos Estratégicos 

PEM – Prescrição Eletrónica Médica 

PEST - Political, Economic, Social, and Technological 

PNS - Plano Nacional de Saúde 

PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas 

PPP - Parceria Público Privada 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RIS - Rede Informática da Saúde 

RNCCI - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RSLTV - Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

SIDA - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

SINAVE – Sistema de Informação Nacional de Apoio à Vigilância Epidemiológica 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

SPA - Sector Público Administrativo 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UAG - Unidade de Administração Geral 

UCC - Unidades de Cuidados na Comunidade 

UCI - Unidade de Cuidados Integrados 

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

UGF - Unidade de Gestão Financeira 

UOF – Unidade Operacional de Farmácia 

USF - Unidade de Saúde Familiar 

USP - Unidade de Saúde Pública 
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PREFÁCIO 

O Conselho Diretivo da ARSLVT deu continuidade ao Plano Estratégico definido para o período 2011 a 

2013 pela anterior equipa de gestão. Cumpre-nos agora a nós desenhar e reformular as linhas 

estratégicas para a Organização para o novo ciclo de 2014 a 2016.  

O trabalho desenvolvido atualiza o mapa da estratégia, redefine os objetivos estratégicos, traçando 

novas iniciativas, limitadas pelo contexto político e, nomeadamente, económico-financeiro e social, que 

condiciona a atuação, as opções e a visão de curto a médio prazo. 

Os três anos que agora se perspetivam acentuam a necessidade da aposta na promoção da saúde e 

prevenção da doença, no maior envolvimento dos parceiros e comunidade civil, na capacitação do 

cidadão, conferindo-lhe também um papel de maior responsabilidade como parceiro e parte ativa nas 

opções de vida saudável. 

Por sua vez, a escassez de recursos, financeiros e humanos, que marcam a atualidade do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e do serviço público, atribuem maior responsabilidade e exigência na adoção 

de medidas racionais, de rentabilização e valorização dos recursos disponíveis, contribuindo para a 

sustentabilidade do SNS. 

Neste contexto, ganha igualmente relevância a opção por uma linha estratégica centrada na 

comunicação como veículo de informação, de identidade organizacional, de serviço à comunidade em 

geral e de reforço do sistema de saúde. 

Pretende-se que o Plano Estratégico reflita as linhas orientadoras do Ministério da Saúde, Direção Geral 

da Saúde e Plano Nacional de Saúde, 2012-2016. Neste sentido, em 2013 a ARSLVT iniciou o processo de 

reflexão estratégica e desenho do Plano Regional de Saúde para o período de 2013 a 2016. Estes 

documentos estratégicos constituem um ponto de partida para o aprofundamento e melhoria contínua 

das opções e iniciativas a desenvolver e a concretizar, anualmente, através do Plano de Atividades. 

Certos de que o trabalho se consegue em e com sentido de equipa, esperamos que as linhas 

estratégicas orientadoras da ação para o próximo triénio, sejam mobilizadoras de todos os profissionais 

para que possamos concretizar a Missão deste Instituto, ou seja, garantir à população da Região 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, de modo a 

que tenhamos uma Saúde com + Futuro. 

 

Luís Cunha Ribeiro 

Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, IP 
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INTRODUÇÃO 

A natureza das atribuições e a amplitude da área geográfica de atuação 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, recomendam a existência de um plano estratégico que: 

 Alicerce as orientações de gestão; 

 Presida à definição do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), dos Planos de Atividade e 

dos Orçamentos anuais e plurianuais a adotar; 

 Guie as melhorias de eficiência económica e operacional a concretizar. 

O presente Plano Estratégico assenta na revisão do Plano-Estratégico de 2011-2013, redefinindo o mapa 

estratégico e os objetivos estratégicos para o novo triénio, 2014-2016, e está alinhado com o Plano 

Regional de Saúde da ARSLVT, iniciado em 2013 e se perspetiva como plano de ação até 2016, 

concretiza as orientações estratégicas definidas no Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e as áreas e 

programas de saúde prioritários da Direção-Geral de Saúde. 

Assim, o Conselho Diretivo assume uma linha de continuidade, ajustando a estratégia da ARSLVT, tendo 

em conta o novo enquadramento legislativo com reflexo na estrutura orgânica da ARSLVT, assim como o 

contexto económico, social e político que o país atravessa, não deixando de incitar o espírito de 

competência, dinamismo e responsabilidade na prossecução do bem público e de políticas responsáveis. 

O trabalho foi submetido à análise e reflexão dos Departamentos e Serviços da ARSLVT, para recolha de 

contributos conducentes ao melhoramento deste instrumento de gestão. 

Pretendeu-se deste modo 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. 

Os Vetores e Objetivos Estratégicos serão concretizados anualmente no Plano de Atividades da ARSLVT, 

através dos objetivos operacionais e indicadores dos serviços, isto é, departamentos, unidades 

orgânicas, núcleos, equipas de projeto e agrupamentos de centros de saúde. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ARSLVT, I.P. 

Missão e Atribuições 

 

A ARSLVT, IP tem como Missão: 

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, Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro. 

A ARSLVT, IP 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. 

 

Organização Interna 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Instituto Público (ARSLVT, I.P.), nos termos 

do Decreto-Lei 22/2012, de 30 de janeiro, Diário da República 1.ª Série, n.º 21 de 30 de janeiro de 2012, 

é uma pessoa coletiva de direito público, integrada na administração indireta do Estado, dotada de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

A ARSLVT é dirigida por um Conselho Diretivo constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e dois 

Vogais. 

No Conselho Consultivo (órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de 

atuação da ARS), estão representadas as seguintes instituições:  

 NUTS III do Oeste – Comunidade Intermunicipal do Oeste 

 NUTS III da Lezíria do Tejo - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo 

 NUTS III do Médio Tejo - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 

 Área Metropolitana de Lisboa/Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

 Ordem dos Médicos 

 Ordem dos Médicos Dentistas 

 Ordem dos Enfermeiros 

 Ordem dos Farmacêuticos 

 

Possui ainda nos termos do artigo 6.º, DL 22/2012, de 30 janeiro, um FISCAL ÚNICO. 

Os Estatutos da ARSLVT, IP, aprovados pela Portaria nº 161/2012, de 22 de maio, Diário da República, 

1.ª Série, n.º 9 de 22 de maio de 2012, alterados pela Portaria n.º 211/2013 de 27 de junho, DR – 1.ª 

série n.º 122, de 27 de junho de 2013, definem a Organização interna da ARS, que é constituída pelos 

seguintes Órgãos e Serviços: 

 Departamento de Saúde Pública (DSP)  

 Departamento Planeamento e Contratualização (DPC)  

 Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

 Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG)  

 Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) 



 

Plano Estratégico 2014 - 2016 9 

 Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

 Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) 

Em 2012 foi criada a Comissão de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), assim como as Unidades Orgânicas Flexíveis de Farmácia (UOF) e a de Administração Geral (UAG), 

os Núcleos de Informática (NI), de Qualidade e Formação (NQF) e o de Estudos e Planeamento (NEP). 

A Organização Interna compreende, ainda as seguintes equipas de projeto: Equipa de Coordenação 

Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ERCCI), a Equipa Regional de Apoio à Reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários (ERA), a Equipa Parcerias Público-Privadas (EPPP), e os Gabinetes de 

Comunicação (GC) e o de Auditoria Interna (GAI). 

A nova organização da ARSLVT, IP traduz uma estrutura centralizada, do ponto de vista funcional, mas 

tendencialmente descentralizada do ponto de vista hierárquico, sendo representada pelo seguinte 

Organograma: 
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Agrupamentos de Centros de Saúde 

Destaca-se da orgânica da ARSLVT, I.P., pela sua importância no âmbito dos cuidados de saúde do 

Serviço Nacional de Saúde, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), nível de prestação de 

cuidados de saúde primários da responsabilidade direta da ARS. 

Os ACES foram alvo de uma reestruturação e redução passando em 2012 de 22 para 15 ACES, criados 

no âmbito da Portaria n.º 394-B/2012, de 29 de novembro: 

 

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

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 à 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. 



 

Plano Estratégico 2014 - 2016 11 

 

A distribuição pelo território dos agrupamentos é apresentada no mapa seguinte: 
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Em abril 2014 a ARSLVT tinha 3.774.057 utentes inscritos e encontrando-se distribuídos da seguinte 

forma pelos agrupamentos: 

ACES 

Nº Utentes Inscritos 

Sem Médico 
Família 

Sem Méd Fam 
p/ opção 

Médico 
Família 

Total % inscritos 
% utentes 

sem médico 
de família 

Lisboa Norte 39.733 1.353 207.102 248.188 6,6% 16,0% 

Lisboa Central 30.055 1.406 249.423 280.884 7,4% 10,7% 

Lisboa Ocidental e Oeiras 20.771 893 215.457 237.121 6,3% 8,8% 

Cascais 37.323 174 158.411 195.908 5,2% 19,1% 

Amadora 37.227 392 149.515 187.134 5,0% 19,9% 

Sintra 114.821 1.044 256.112 371.977 9,9% 30,9% 

Loures - Odivelas 64.294 425 300.893 365.612 9,7% 17,6% 

Estuário do Tejo 61.289 1.007 172.833 235.129 6,2% 26,1% 

Almada - Seixal 78.228 1.299 279.261 358.788 9,5% 21,8% 

Arco Ribeirinho 51.533 75 177.040 228.648 6,1% 22,5% 

Arrábida 70.881 633 169.150 240.664 6,4% 29,5% 

Oeste Norte 19.298 333 161.619 181.250 4,8% 10,6% 

Oeste Sul 53.228 285 151.251 204.764 5,4% 26,0% 

Médio Tejo 37.669 606 196.724 234.999 6,2% 16,0% 

Lezíria 31.551 1.700 169.740 202.991 5,4% 15,5% 

Total 747.901 11.625 3.014.531 3.774.057 100,0% 19,8% 

Fonte: SIARS, data de extração 12-05-2014 

 

Do total de inscritos cerca de 20% não têm médico de família atribuído, sendo o ACES de Sintra o mais 

problemático onde os inscritos sem médico de família representam cerca de 31% do total de inscritos 

e o menos crítico o agrupamento de Lisboa Ocidental e Oeiras com cerca de 9%. 

 

Perfil de Saúde da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Quem somos? 

Em 2011, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (doravante RLVT ou Região) possuía uma população 

residente de 3 659 868 habitantes, mais 5,2% do que em 2001, correspondente a 34,6% da população 

nacional e 36,4% da população do Continente, para uma área geográfica de 12 203 Km2, equivalente a 

13,2% de todo o território nacional e a 13,7% do território de Portugal Continental.  
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Figura 1 - Pirâmide da população residente (N.º), por local de residência (à data dos Censos 2011), 

sexo e grupo etário na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

NOTAS: Última atualização destes dados: 20 de Novembro de 2012 (INE, IP); consulta a 29 de Janeiro de 2013 

Fonte: INE, IP, www.ine.pt; DSP/ARSLVT, IP 

 

Naquele ano, à semelhança do observado em Portugal e no Continente, o grupo etário com maior 

número de efetivos foi o dos 25 aos 64 anos, com 2 023 799 habitantes, representando mais de 

cinquenta por cento (55,3%) dos efetivos populacionais da Região. A população idosa (65 ou mais anos) 

representava, em 2011, 19,0% da população da Região e os muito idosos (75 ou mais anos), 8,8%. 

Quanto ao índice de envelhecimento, o seu valor aumentou em 2012, face a 2001 (109,1 para 128,1). 

Evolução idêntica ocorreu a nível nacional e de Portugal Continental, naquele intervalo de tempo. Em 

2012, o valor do índice de envelhecimento registado na Região foi inferior em relação ao de Portugal 

(131,1) e ao do Continente (134,0). 

Em 2009 (último ano com valores disponíveis para a RLVT), a esperança de vida à nascença, na Região 

(79,0 anos) aumentou 2,9 anos face ao valor registado em 2001 (76,1 anos), tendo sido ligeiramente 

inferior ao valor apurado para Portugal Continental (79,2 anos), no mesmo ano.  

Considerando a série temporal 1996-2012, a taxa bruta de natalidade tem decrescido desde o ano 

2003, tanto no Continente, como na RLVT, com algumas oscilações na Região, sendo que, nesta, os 

valores vêm sendo superiores aos do Continente desde 1998. Naquele intervalo de tempo, na RLVT, os 

valores variaram entre 9,8 nados vivos por mil habitantes, em 2012, e 12,1 nados vivos por mil 

habitantes, em 2000. 

Quanto ao Índice Sintético de Fecundidade (ISF), considerando a mesma série temporal 1996-2012, 

entre 1996 e 2003, o valor na RLVT foi sempre igual ou superior ao do Continente, com valores a variar 

entre 1,4, em 1996, e 1,6, em 2000, em 2008 e em 2010. Desde 2003, inclusive, o ISF, na Região, tem 

sido sempre superior ao do Continente, tendo sido de 1,5, em 2012. 
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Como vivemos? 

Em 2011, a maioria da população residente na RLVT (82,4%, correspondendo a 3 014 455 efetivos) tinha 

o nível de escolaridade mais elevado completo, à semelhança do observado em Portugal e no 

Continente; apenas 17,6% da população da Região não tinha nível de escolaridade mais elevado 

completo, correspondendo a 645 413 efetivos. 

Naquele ano, a população residente na RLVT com nível de escolaridade mais elevado completo 

representava 35,2% desta população em Portugal e 37,0% no Continente; a população residente da 

Região sem nível de escolaridade mais elevado completo representava 32,3% desta população em 

Portugal e 34,1% no Continente. 

Em 2012, por cada mil residentes na RLVT com pelo menos 15 anos, 36,58 eram beneficiários do 

subsídio de desemprego da Segurança Social, valor ligeiramente inferior ao registado em Portugal 

(37,01 beneficiários/1000 habitantes em idade ativa) e no Continente (37,06 beneficiários/1000 

habitantes em idade ativa), naquele ano, e traduzindo um aumento relativamente ao registado na 

Região, em 2011 (28,31 beneficiários/1000 habitantes em idade ativa).  

De 2001 para 2011, registou-se um aumento da taxa de criminalidade, na RLVT, à semelhança do 

ocorrido a nível nacional e do Continente. Em 2011, a taxa de criminalidade na Região (44,4 crimes/1000 

indivíduos da população residente) era superior à registada a nível nacional e de Portugal Continental 

(ambos com taxas de 39,4 crimes/1000 habitantes).  

No que se refere às categorias de crime, no mesmo ano, a taxa de criminalidade da Região era superior 

à de Portugal e do Continente, para todas as categorias de crime, com exceção da taxa de criminalidade 

por crimes contra a integridade física (5,7 crimes/1000 habitantes, na Região), com valor inferior ao de 

Portugal (5,8 crimes/1000 habitantes), e da condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 

1,2g/l (1,8 crimes/1000 habitantes, na Região), com valor inferior ao de Portugal e do Continente 

(ambos com taxas de criminalidade de 2,2 crimes/1000 habitantes). Os crimes contra o património eram 

claramente preponderantes na Região (27,4 crimes/1000 habitantes), em Portugal (21,7 crimes/1000 

habitantes) e no Continente (22,0 crimes/1000 habitantes). As taxas com valores mais baixos na Região 

referiam-se à condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l e ao furto/roubo por 

esticão e na via pública (este com uma taxa de 3,0 crimes/1000 habitantes). 

Relativamente ao saneamento básico, entre 2006 e 2009 (último ano disponível), registou-se um 

aumento da proporção de população servida por sistemas de abastecimento de água, na RLVT, à 

semelhança do ocorrido no Continente. Em 2009, 99% da população da RLVT estava servida por estes 

sistemas, valor superior ao registado em Portugal Continental (96%), naquele ano. 

 

Como nascemos? 

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a proporção de 

nascimentos em mulheres com idade inferior a vinte anos, na RLVT, tem vindo a diminuir, com o maior 

valor a registar-se no triénio 1996-1998 (6,1%) e o menor no triénio 2010-2012 (3,4%). Do triénio 1996-

1998 ao triénio 2001-2003, e do triénio 2007-2009 ao triénio 2010-2012, o valor do indicador na Região 

foi sempre inferior ao do Continente; do triénio 2003-2005 ao triénio 2005-2007, o valor foi superior ao 

do Continente; nos triénios 2002-2004 e 2006-2008, foi igual.  

Considerando a mesma série temporal, a proporção de nascimentos em mulheres com idade igual ou 

superior a trinta e cinco anos, na RLVT, tem vindo a aumentar, com o menor valor a registar-se no 
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triénio 1996-1998 (10,3%) e o maior no triénio 2010-2012 (22,2%). Em toda a série temporal 

considerada, o valor do indicador na Região foi sempre inferior ao do Continente. 

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a proporção de baixo 

peso à nascença, na RLVT, tem vindo a aumentar, com o menor valor a registar-se no triénio 1996-1998 

(6,2%) e o maior no triénio 2010-2012 (8,4%). Do triénio 1996-1998 ao triénio 2002-2004, e do triénio 

2006-2008 ao triénio 2009-2011, o valor do indicador na Região foi sempre inferior ao do Continente; do 

triénio 2003-2005 ao triénio 2005-2007, e no triénio 2010-2012, o valor foi igual ao do Continente. 

 

Que saúde temos? 

Considerando a série temporal 1996-2012, a taxa bruta de mortalidade, na RLVT, tem sido semelhante 

à do Continente, com valores a oscilar entre os 9,5 óbitos por mil habitantes, em 2011, e os 10,8 óbitos 

por mil habitantes, em 1996. Em 2012, o valor da taxa na Região foi de 10,0 óbitos por mil habitantes. 

Considerando a série temporal desde o triénio 1996-1998 ao triénio 2010-2012, a taxa de mortalidade 

infantil, na RLVT, tem vindo a diminuir (embora com um aumento no triénio 2009-2011), com o maior 

valor a registar-se no triénio 1996-1998 (7,1 óbitos/1000 nados vivos) e o menor nos triénios 2008-2010 

e 2010-2012 (2,6 óbitos/1000 nados vivos). Do triénio 1996-1998 ao triénio 2005-2007, o valor do 

indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; do triénio 2006-2008 ao triénio 2010-2012, 

foi inferior. 

Considerando a mesma série temporal, a taxa de mortalidade neonatal, na RLVT, tem vindo a diminuir 

até ao triénio 2008-2010, altura em que se registou o menor valor (1,7 óbitos/1000 nados vivos), com o 

maior valor a registar-se no triénio 1996-1998 (4,4 óbitos/1000 nados vivos). A partir de então, o 

valor tem vindo a diminuir, tendo sido de 1,8 óbitos por mil nados vivos no triénio 2010-2012. Do triénio 

1996-1998 ao triénio 2004-2006, o valor do indicador na Região foi sempre superior ao do Continente; 

no triénio 2005-2007 foi igual e do triénio 2006-2008 ao triénio 2010-2012, foi inferior ao do 

Continente. 

No que concerne a taxa de mortalidade perinatal, na RLVT, e ainda relativamente à mesma série 

temporal, tem vindo a diminuir (embora com um aumento no triénio 2009-2011), com o maior valor a 

registar-se no triénio 1996-1998 (7,2 óbitos/1000 nados vivos + fetos mortos de 28 ou mais semanas) e 

o menor no triénio 2010-2012 (3,1 óbitos/1000 nados vivos + fetos mortos de 28 ou mais semanas). Do 

triénio 1996-1998 ao triénio 1999-2001, o valor do indicador na Região foi sempre superior ao do 

Continente; no triénio 2000-2002, foi igual, e a partir do triénio 2001-2003 foi inferior ao do Continente. 

Entre 2005 e 2012, o número de casos notificados de Tuberculose por cem mil habitantes, na RLVT, 

tem vindo a decrescer, com alguns aumentos nos anos intermédios, sendo que o maior valor registou-se 

no ano de 2006 (37,81 casos/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2011 (29,86 casos/100 000 

habitantes). 

Em 2012, foram notificados 29,86 casos de Tuberculose por cem mil habitantes da população residente 

na RLVT, valor superior ao registado em Portugal (24,72 casos/100 000 habitantes) e no Continente 

(25,58 casos/100 000 habitantes). Relação idêntica registou-se nos anos anteriores (considerados a 

partir de 2005), com a RLVT a registar um valor superior daquele indicador relativamente a Portugal e ao 

Continente, com exceção dos anos 2010 e 2011, em relação aos quais não foi possível apurar os dados 

nacionais e do Continente, por desfasamento de datas na colheita dos dados destes níveis geográficos e 

dos da Região.  
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Entre 2004 e 2012, o número de casos notificados de infeção VIH/SIDA por cem mil habitantes, na 

RLVT, tem vindo a decrescer (embora com um aumento no ano de 2008), com o maior valor a registar-

se no ano de 2004 (30,9 casos/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2012 (14,4 casos/100 000 

habitantes).  

No mesmo intervalo de tempo, o número de casos notificados de SIDA por cem mil habitantes, na 

RLVT, também tem vindo a decrescer (embora com um aumento no ano de 2010), com o maior valor a 

registar-se no ano de 2004 (12,3 casos/100 000 habitantes) e o menor no ano de 2012 (4,2 casos/100 

000 habitantes).  
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ENQUADRAMENTO GERAL NAS POLÍTICAS PARA A ÁREA DA SAÚDE  

A crise financeira internacional produziu fortes efeitos recessivos na economia mundial, nomeadamente 

na confiança dos agentes económicos, nas restrições ao crédito e na atividade económica em geral, com 

particular ênfase na deterioração das condições do mercado de trabalho.  

Neste contexto, o compromisso do governo, em cumprir as medidas e metas assentes no Memorando 

de Entendimento (MOU), tem determinado e condicionado a atuação dos serviços marcada pelo 

objetivo de aumentar a eficiência e eficácia dos serviços, diminuindo a despesa pública, de eliminar os 

desperdícios no uso dos recursos públicos, adotando novos métodos e regras de gestão na 

Administração Pública. 

A programação das atividades e ações aqui previstas tem em consideração as prioridades das Grandes 

Opções do Plano e do Programa do XIX Governo Institucional, bem como as orientações da Direção 

Geral da Saúde (DGS) no que respeita aos programas centrais e prioritários de saúde. 

 

Grandes Opções do Plano  

O Plano Estratégico traduz as grandes linhas prioritárias das Grandes Opções do Plano para 2014 e para 

o triénio 2012-2015 (GOP) 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. 

Face às dificuldades do país a sustentabilidade económico-financeira do SNS surge como um objetivo 

muito exigente para o Ministério da Saúde. No entanto, a obrigação de colocar o SNS numa trajetória de 

sustentabilidade, a médio e longo prazo, justifica a adoção de diversas medidas. 

Parte dos desafios em saúde resultam de fatores comuns aos Sistemas de Saúde mais avançados, tais 

como a constante inovação tecnológica, o aumento da prevalência de doenças crónicas, o 

envelhecimento da população e consequente aumento da esperança de vida ou o crescimento legítimo 

das expectativas dos utilizadores do sistema. 

Contudo, e em simultâneo, melhoraram-se as acessibilidades e a distribuição da população no território 

nacional, com um peso crescente das populações residentes nas zonas urbanas e suas periferias, 

tornando progressivamente desadequada uma parte significativa da rede de prestação de serviços. 

As necessidades evolutivas, que determinam uma procura dinâmica, contrastam com as resiliências e 

imobilismos face à necessária adaptação da oferta de cuidados (ex.: menor número de nascimentos vs. 

necessidade de camas de cuidados continuados e de reabilitação, necessidade de cuidados de 

proximidade vs. Oferta de cuidados especializados ou centrados em ambiente hospitalar) que privilegie 

respostas efetivas às necessidades dos cidadãos. 

Em resposta a estes importantes desafios, a atual reforma do Setor da Saúde privilegia o reforço de uma 

rede de prestação de cuidados integrada que dê resposta aos problemas de saúde de forma integral, 

com enfoque na promoção da saúde, na prevenção da doença e nos cuidados de proximidade.  

Assim, e tendo em vista garantir uma gestão racional do desenvolvimento futuro do sistema de saúde 

português, preparando-o também para a liberdade de circulação dos doentes no espaço comunitário, a 

continuidade da reforma da Saúde terá presente os seguintes objetivos estratégicos: 

 Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os cuidados primários e os cuidados 
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continuados; 

 Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e na gestão ativa do Sistema; 

 Continuar a melhorar a qualidade, a segurança e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer 

a nível da organização, quer ao nível da prestação, consolidando a reforma hospitalar; 

 Reformar a política do medicamento para aumentar o acesso e a qualidade das terapêuticas; 

 Internacionalizar o setor da saúde contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional 

através de um aprofundamento da cooperação no domínio da saúde com a Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP) e a União Europeia. 

 

Programa do XIX Governo  

Apesar de Portugal ter o seu Sistema de Saúde num posicionamento muito bom em termos 

internacionais, a sua sustentabilidade financeira não é das melhores neste momento, uma vez que os 

seus custos têm crescido muito acima das taxas nominais de crescimento económico.  

Assim, torna-se fundamental levar a cabo uma utilização mais racional e eficiente dos recursos 

disponíveis, não apenas pelo objetivo da sustentabilidade, mas também para garantir o direito à 

proteção da saúde, o que implica reforçar os princípios da responsabilização pelos resultados, da 

transparência da gestão dos dinheiros públicos e o da imparcialidade objetiva e eficaz das decisões de 

política de saúde. 

Todo o processo de mudança implica medidas de racionalização de despesas, iniciativas de contenção 

de custos e de melhoria de eficiência da organização dos prestadores e dos recursos utilizados na 

prestação de cuidados de saúde com o intuito de reforçar, no médio prazo, a sustentabilidade financeira 

do SNS, com definição clara da função de regulação e de financiamento.  

 

Objetivos estratégicos: 

- Melhorar a qualidade e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer ao nível da organização, 

quer ao nível da prestação através da garantia do acesso universal e equitativo, tendencialmente 

gratuito, aos cuidados e serviços de saúde incluídos no plano de prestações garantidas e também pela 

obtenção de resultados convergentes com os melhores da Europa.  

- Garantir a sustentabilidade económica e financeira do SNS, através de um mecanismo de 

financiamento de base solidária, mantendo os princípios fundamentais subjacentes à sua criação;  

- Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e gestão ativa do sistema, através do 

reforço do exercício de liberdade de escolha dentro de regras de acesso pré-definidas e reguladas, 

designadamente entre os operadores públicos. O cidadão deve ser um protagonista ativo no exercício 

do seu direito a cuidados de saúde;  

- Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.  
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Plano Nacional de Saúde 2012-2016 

 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 pretende maximizar os ganhos em saúde, através do alinhamento 

em torno de objetivos comuns, a integração de esforços sustentados de todos os setores da sociedade, e 

da utilização de estratégias assentes na cidadania, na equidade e acesso, na qualidade e nas políticas 

saudáveis. 

O PNS assenta em quatro eixos estratégicos: 

 Cidadania em saúde 

Como o “direito e dever das populações em participar individual e coletivamente no planeamento e 

prestação dos cuidados de saúde” (Alma-Ata, 1978) 

A cidadania pressupõe que as pessoas e as organizações assumam a responsabilidade de desenvolver a 

sociedade, através de ações com participação pública, política, de associações, do voluntariado. 

Para o desenvolvimento da cidadania em saúde deve reforçar-se o poder e responsabilidade do cidadão 

em contribuir para a melhoria da saúde individual e coletiva, pelo desenvolvimento contínuo que 

integre a produção e partilha da informação e conhecimento (literacia em saúde), por uma cultura de 

pro-atividade, de compromisso e autocontrolo do cidadão (capacitação/participação ativa) para a 

máxima responsabilidade e autonomia individual e coletiva (empowerment). 

Neste contexto, as organizações são responsáveis e devem ter capacidade de resposta às necessidades e 

expectativas dos cidadãos, de envolver o cidadão e a sociedade civil. 

 Equidade e Acesso adequado aos cuidados de saúde 

Entende-se equidade em saúde como a ausência de diferenças evitáveis, injustas e passíveis de 

modificação do estado de saúde de grupos populacionais de contextos sociais, geográficos ou 

demográficos diversos (Marmot M et al., 2008; Marmot M, 2007; WHO, 2010b). 

O acesso aos cuidados de saúde constitui uma dimensão da equidade e define-se como a obtenção de 

cuidados de saúde de qualidade necessários e oportunos, no momento adequado. 

Na promoção da equidade e promoção do acesso assumem importância a utilização dos sistemas de 

informação e de monitorização, a organização territorial dos vários níveis de cuidados de saúde, 

primários, secundários e terciários), a articulação em cada nível de cuidados, entre os níveis e entre 

setores e intra institucional e as estratégias de empowerment do cidadão. 

 Qualidade em Saúde 

A qualidade em saúde pode ser definida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e 

equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a 

adesão e satisfação do cidadão (Saturno P et al, 1990). 

A qualidade em saúde implica a promoção de cadeia de valor em saúde, ciclos de melhoria contínua da 

qualidade, o desenvolvimento profissional e institucional, monotorização, benchmarking e avaliação 

(interna e externa). 
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A qualidade em saúde depende da intervenção programada (i) na governação clínica, empresarial, 

financeira, da informação e gestão do risco (II) no desenvolvimento de mecanismos de influência, como 

as normas e orientações, clínicas e organizacionais, por aspetos estruturais, como a arquitetura e o 

ambiente, pelos modelos de financiamento e sistema de pagamento de cuidados, pelo planeamento dos 

recursos humanos, pelo desenvolvimento de uma cultura de avaliação e de qualidade (iii) nos processos 

assistenciais integrados que coloquem o cidadão, com as suas expectativas e necessidades, no centro do 

sistema, influenciando a melhoria contínua dos processos assistenciais e com ênfase nos resultados (iv) 

na participação e capacitação dos doentes, família e cuidados informais, incluindo a abordagem de 

gestão da doença crónica. 

 Políticas saudáveis 

Políticas saudáveis são políticas do governo, autarquias e outros setores que definem prioridades e 

parâmetros para a ação: (i) na resposta a necessidades em saúde (ii) na distribuição de recursos para a 

saúde (iii) na potencialização de impactos positivos para a saúde e na mitigação dos impactos negativos 

(Glossary, WHO 1998). 

As Políticas de Saúde Pública devem: basear-se na identificação de prioridades em saúde, na priorização 

das intervenções com maior impacto na obtenção de ganhos em saúde, estabelecendo compromissos 

entre as oportunidades, os recursos disponíveis e as prioridades, de modo a maximizar os ganhos em 

saúde em cada nível de intervenção, e promover o acesso, a qualidade, a cidadania e a redução das 

desigualdades. 

O PNS identifica ainda quatro objetivos para o Sistema de Saúde: 

Obter ganhos em Saúde – o desenvolvimento do Sistema de Saúde deve refletir-se na obtenção de 

ganhos mensuráveis em saúde das populações e subgrupos, através da identificação de prioridades e 

alocação de recursos aos vários níveis, considerando as intervenções efetivas com maior impacto. 

Promover contextos favoráveis à saúde ao longo do ciclo da vida – pela promoção, proteção e 

manutenção da saúde; a prevenção, tratamento e reabilitação da doença, permitindo uma visão 

integrada das necessidades e oportunidades de intervenção contínua, específica de cada contexto, 

permitindo sobrepor visões de articulação e de integração de esforços entre contextos. 

Reforçar o suporte social e económico na saúde e na doença – a saúde é um bem individual e social e os 

mecanismos de solidariedade e proteção na doença são determinantes para a coesão, justiça e 

segurança social. A concretização deste objetivo implica a clarificação do papel dos vários agentes do 

sistema, o reforço dos mecanismos e a sustentabilidade do Sistema de Saúde. 

Fortalecer a participação de Portugal na saúde global – O sistema de saúde deve ser aberto, 

independente, de desenvolvimento rápido e capaz de resposta rápidas a novas ameaças. O sistema de 

saúde deve partilhar a inovação, articular-se internacionalmente, contribuir para o reforço e o 

desenvolvimento solidário de outros sistemas e incorporar os avanços internacionais. 

 

 

 



 

Plano Estratégico 2014 - 2016 21 

Orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) 

 

Em relação às prioridades da DGS, associadas ao trabalho da ARSLVT,IP., são de realçar os programas 

clássicos como o da Vacinação ou os da Promoção da Saúde, assim como os programas prioritários, em 

consonância com o Plano Nacional de Saúde (2012-2016): 

- Programa Nacional para a Diabetes - dirigido à população em geral, tem como população alvo 

preferencial as pessoas com diabetes, com e sem complicações da doença, mulheres grávidas e a 

população com risco acrescido de desenvolvimento de diabetes.  

- Programa Nacional para a Infeção do VIH/SIDA – visa a diminuição do risco de infeção, valorizando a 

prevenção junto da população em geral, e em especial ações dirigidas às populações particularmente 

vulneráveis ao VIH; a diminuição da vulnerabilidade à infeção, que decorre de fatores de natureza social, 

económica culturais e de género; e a diminuição do impacto da epidemia. 

- Programa Nacional para a Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antimicrobianos - 

tem como objetivo geral a redução da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e 

da comunidade, assim como da taxa de microrganismos com resistência aos antimicrobianos. 

- Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo – que tem como objetivo prioritário a 

prevenção e o controlo do tabagismo  

- Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável - visa melhorar o estado nutricional da 

população, incentivando ao exercício físico e à compra de alimentos considerados saudáveis, bem como 

criar as condições para que a população os valorize, aprecie e consuma, integrando-os nas suas rotinas 

diárias. 

- Programa Nacional para a Saúde Mental – estudos recentes revelam que as perturbações 

psiquiátricas e os problemas relacionados com a saúde mental se tornaram a principal causa de 

incapacidade e uma das principais causas de morbilidade e morte prematura, principalmente nos países 

ocidentais industrializados.  

A crise financeira que o país atravessa terá seguramente impactos significativos na saúde mental das 

populações. É plausível a ocorrência de um aumento da prevalência de algumas doenças mentais, assim 

como o aumento da taxa de suicídio em alguns setores da população. 

Neste contexto, será necessário ter em conta esta nova realidade, reforçando as medidas já previstas 

em relação ao desenvolvimento de serviços na comunidade, à promoção de programas de prevenção da 

depressão e do suicídio e ao desenvolvimento da capacidade de intervenção em crise.  

- Programa Nacional para as Doenças Oncológicas – o cancro é a principal causa de morte antes dos 70 

anos de idade (principal causa de morte prematura) e, no conjunto das causas de mortalidade em todas 

as idades, ocupa o segundo lugar depois das doenças cérebro-cardiovasculares.  

Na última década houve progressos significativos na prevenção e tratamento do cancro em Portugal. Os 

programas de combate às listas de espera para cirurgia foram implementados, com redução significativa 

das mesmas. A instalação de novas unidades de radioterapia e o reapetrechamento das já existentes 

levou também a ganhos significativos.  

Em síntese, constituem objetivos do Programa: dar continuidade aos rastreios de base populacional, 

aumentar a taxa de cobertura total dos rastreios oncológicos, rever a referenciação entre os níveis de 

cuidados hospitalares, melhorar o registo da informação e a investigação.  
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- Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (PNDR) - as doenças respiratórias crónicas são 

doenças crónicas das vias aéreas e outras estruturas dos pulmões. Algumas das mais importantes, sob o 

ponto de vista programático, pela sua elevada prevalência, são a: Asma; Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crónica (DPOC); Síndrome de Apneia do Sono (SAS). Existe também um conjunto de patologias que, não 

só pela necessidade de grande diferenciação e individualização na sua abordagem, mas também pela 

especificidade do tratamento, se revestem também de importância programática. Nesse grupo de 

patologias incluem-se a: Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP); Doenças do Interstício Pulmonar; Fibrose 

Quística (FQ). 

Em Portugal, as doenças respiratórias continuam a ser uma das principais causas de morbilidade e 

mortalidade, com tendência clara para o aumento da sua prevalência, ao contrário do que acontece 

com outras patologias, nomeadamente as cardiovasculares. O cenário atual de crise económica mundial 

é também promotor de um aumento das doenças respiratórias crónicas. Efetivamente, em quase todos 

os países, as pessoas mais pobres são as que maior risco correm de desenvolver doenças respiratórias 

crónicas. Além disso, são também o grupo mais atreito a morrer prematuramente devido a estas 

doenças. 

- Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares - as doenças cardiovasculares 

continuam a ser a principal causa de mortalidade na população portuguesa, apesar da tendência 

constante de decréscimo verificada nos últimos anos. Têm um importante impacto económico que 

decorre da incapacidade por elas provocada, bem como dos crescentes custos relacionados com o seu 

tratamento. 

 

Plano Regional de Saúde da ARSLVT 2013-2016 

O Plano Regional de Saúde (PRSLVT) para o triénio 2014-2016 tem como pressupostos e fundamentos 

estruturantes as orientações programáticas resultantes do Plano Nacional de Saúde, assim como das 

orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, e foi criado numa perspetiva de dar relevo às ações 

em curso e desenvolvimento na ARSLVT, assim como pretende concretizar e implementar ações e 

projetos estratégicos em matéria da prevenção da doença e da promoção da saúde, alinhados com as 

orientações e políticas de saúde superiormente emanadas. 

O PRSLVT tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de promoção da saúde, prevenção 

primária, secundária e terciária da doença, controlo e redução de riscos para a saúde, tratamento e 

reabilitação dos doentes. 

Privilegia a atuação sobre os determinantes de saúde, promove a integração do conhecimento, a 

intervenção comunitária e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento 

económico e social do país. 

Para atingir este fim, dá particular atenção aos grupos mais vulneráveis da população, designadamente 

as crianças, as grávidas, os idosos, os excluídos e os doentes. 

Um dos pilares fundamentais do PRSLVT, para além da integração de programas, projetos e/ou 

iniciativas em curso nos serviços de saúde, assenta na complementaridade entre os vários atores sociais. 

A saúde, quer a nível individual, quer comunitário, reflete muitas das medidas adotadas noutros 

sectores, sendo uma variável dependente do sistema socioeconómico. 
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O PRSLVT é estratégico, inserindo-se no PE 2014-2016 da ARSLVT, IP, na medida em que: 

1. Tem uma perspetiva de maximização de recursos – que necessariamente serão sempre 

escassos; 

2. Coloca a sua ênfase na prevenção – porque é mais dispendioso curar doentes do que promover 

a saúde e prevenir a doença; 

3. Reforça a articulação entre os diversos parceiros que são atores nesta matéria; 

4. Promove a participação comunitária – na medida em que uma política de Saúde será sempre 

mais eficaz, como um compromisso de toda a sociedade. 

Constituem objetivos do PRSLVT: 

1. Intervir ao nível dos factores de risco para promover a saúde da pessoa e das comunidades a 

eles expostos; 

2. Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os 

riscos para a saúde; 

3. Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 

4. Promover comportamentos e estilos de vida saudáveis;  

5. Implementar ações no âmbito da prevenção primordial, primária, secundária, terciária e 

quaternária; 

6. Construir uma rede de informação que reforce a literacia em Saúde. 

Para a consecução dos objectivos preconizados, o PRSLVT adopta como estratégia a promoção da saúde, 

consubstanciada na educação para a saúde, protecção da saúde e prevenção da doença, alicerçada no 

conhecimento e na inovação nas intervenções comunitárias em matéria de Saúde, optimização de 

recursos e potenciação da articulação institucional – intra e inter sectoriais – e da participação 

comunitária, plasmada nos seguintes Vectores de Intervenção do Plano: 

Vetor I – Integração de Informação e Investigação em Saúde;  

Vetor II – Prevenção, Controlo e Redução de Riscos;  

Vetor III – Comunicação em Saúde, Comunicação do Risco e Promoção da Saúde; 

Vetor IV – Concertação de Intervenções intra e inter Setoriais em Saúde.  

Na operacionalização das opções emanadas no Plano Estratégico da ARSLVT, I.P. deverão ser 

consideradas prioritariamente as direções acima assinaladas. 
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ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Procede-se, aqui, à identificação das tendências relevantes para a ARSLVT, I.P., os pontos fortes e fracos 

das suas capacidades atuais e as oportunidades e ameaças para o seu desenvolvimento face ao contexto 

envolvente. 

 

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. 

 

Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

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

os seguintes pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças:  
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Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W)

1. Ambiente de trabalho
10. Carência de recursos humanos (com impacte no n.º utentes

sem MGF)

2. Capacidade técnica 11. Insuficiência dos sistemas e redes de informação

3. Abertura à inovação 12. Falta de alinhamento organizacional

4. Recursos científicos e produtivos 13. Deficit  de comunicação

5. Contratualização com os Cuidados de Saúde Primários,

Secundários e Terciários
14. Desconhecimento interinstitucional

6. Operacionalização da reforma organizacional das ARS

(criação dos ACES)
15. Insuficiência ao nível da governação clínica

7. Trabalho em rede social (ex.: UCC - Unidades de Cuidados na

Comunidade e UCI - Unidades de Cuidados Integrados

16. Contratualização assente em processos e não em ganhos

de saúde

8. Relações institucionais com Hospitais e ACES 17. Fraco nível de articulação CSP/HH/CCI

9. Desenvolvimento da Governação Clínica 18. Exigências diferentes para públicos e privados

19. Diferenciação entre USF e UCSP

20. Falta de clarificação do papel das UCC e URAP no contexto

da organização dos ACES

21. Aposta desigual em CSP e Hospitalares

22. ACES sem personalidade jurídica

Oportunidades (O) Ameaças (T)

23. Reorganização dos Cuidados de Saúde Primários
34. Restrições legais à contratação e à manutenção de recursos 

humanos

24. Modernização e desenvolvimento organizacional
35. Crise económico-financeira e consequentes restrições

orçamentais

25. Trabalho em rede social (como forma de contribuir para a

sustentabilidade do SNS)

36. Dependência de serviços externos (por ex.: ACSS, SPMS,

DGO, DGS, etc.)

26. Crise económico-financeira como forma de obtenção de

ganhos de eficiência operacional

37. Falta de Planos de contingência que ajudem na

imprevisibil idade de acontecimentos em saúde (por ex.:

pandemia de gripe)

27. Clarificação das redes de referenciação inter-hospitalar
38. Baixo nível de responsabilização do cidadão (na util ização

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

28. Reorganização da carteira de serviços hospitalares
39. Falta de inclusão da saúde/dos conceitos de políticas

públicas saudáveis nos outros ministérios

29. Disponibilidade de sistemas de informação no mercado 40. Legislação com falta de regulamentação atempada

30. Política do medicamento e de prescrição de MCDT como

forma de aproveitar a conjuntura económica e os sistemas de

informação 

41. Desconhecimento sobre a interação Público/Privado

31. Possibil idade de aprofundamento da integração clínica e

de estruturas de suporte entre unidades de diferentes níveis

32. Integração e interação de novos serviços e profissionais,

decorrente da reorganização das ARS (por ex: DICAD, CFT,

Comissão Ética)

33. Cuidados de Saude Primários como lugar de inovação
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Matriz SWOT 
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34. Restrições legais à contratação e à 

manutenção de recursos humanos
(-) (-)

35. Crise económico-financeira e 

consequentes restrições orçamentais
(-) (+) (-) (-) (-)

36. Dependência de serviços externos (por ex.: 

ACSS, SPMS, DGO, DGS, etc.)
(-) (-) (+)

37. Falta de Planos de contingência que 

ajudem na imprevisibil idade de 

acontecimentos em saúde (por ex.: pandemia 

de gripe)

38. Baixo nível de responsabilização do 

cidadão (na util ização dos serviços de saúde 

e na gestão da sua própria saúde)

(-)

39. Falta de inclusão da saúde/dos conceitos 

de políticas públicas saudáveis nas políticas 

dos outros ministérios

(+) (-)

40. Legislação com falta de regulamentação 

atempada
(-) (-) (-)

41. Desconhecimento sobre a interação 

Público/Privado
(-) (-)

23. Reorganização dos Cuidados de Saúde 

Primários
(-) (-) (-) (-) (+)

24. Modernização e desenvolvimento 

organizacional
(+) (-) (+) (-) (+)

25. Trabalho em rede social (como forma de 

contribuir para a sustentabilidade do SNS)
(+) (+)

26. Crise económico-financeira como forma 

de obtenção de ganhos de eficiência 

operacional

(+)

27. Clarificação das redes de referenciação 

inter-hospitalar
(+) (-) (+)

28. Reorganização da carteira de serviços dos 

hospitais
(+) (-)

29. Disponibilidade de sistemas de 

informação no mercado
(+)

30. Política do medicamento e de prescrição 

de MCDT como forma de aproveitar a 

conjuntura económica e os sistemas de 

informação 

31. Possibil idade de aprofundamento da 

integração clínica e de estruturas de suporte 

entre unidades de diferentes níveis

(+) (+)

32. Integração e interação de novos serviços e 

profissionais, decorrente da reorganização 

das ARS (por ex: DICAD, CFT, Comissão Ética)

(-) (+)
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Fatores críticos de sucesso 

Decorrentes dos vários fatores atrás descritos, poderemos considerar os seguintes fatores críticos de sucesso 

da ARSLVT: 

Positivos 

 Melhoria da imagem do SNS local; 

 Reorganização dos Cuidados de Saúde Primários; 

 Expansão das Unidades de Saúde Familiares (USF); 

 Redução das assimetrias intrarregionais; 

 Aumento do número de lugares de CCI; 

 Reorganização dos Cuidados de Saúde Hospitalares; 

 Redefinição de redes de referenciação inter-hospitalar. 

 

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 (com tendência decrescente da natalidade); 

 Elevados índices de dependência; 

 Condições de financiamento, na cidade de Lisboa (valor do m² de construção) não são atrativas para a 

construção de unidades de CCI; 

 Tempo afeto às equipas de CCI (EGA – Equipas de Gestão de Altas e ECL – Equipas Coordenadoras 

Locais); 

 Multiplicidade de instalações hospitalares e de serviços na área de LVT; 

 Contexto desfavorável ao investimento em novas instalações; 

 Cultura organizacional da ARS centralizadora da decisão e dos recursos concentrando excessivamente 

competências operacionais e frequentemente sem envolvimento dos ACES; 

 Indefinição estratégica sobre a evolução da reforma dos CSP, nomeadamente, do papel das UCC e URAP. 

 Reduzida capacidade de adaptação dos serviços às dificuldades decorrentes da diminuição dos recursos 

humanos. 

 Não valorização do potencial associado ao aprofundamento da integração clínica e de estruturas de 

suporte entre unidades de diferentes níveis. 
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 Não valorização do potencial associado à participação dos cidadãos e seus representantes na governação 

dos cuidados de saúde. 

 

Análise PEST (Political, Economical, Social and Technological) 

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

identificam. 

 

Políticos: 

 Conjuntura económica e social de grande contenção, condicionada pelo cumprimento do 

Memorando de Entendimento (MOU); 

 Opções políticas tendentes à resolução dos existentes condicionalismos de ordem financeira e de 

forte restrição orçamental; 

 Quadro jurídico-legal aplicável à Administração Pública (AP); 

 Contingências no recrutamento de recursos humanos versus a saída de quadros seniores por via da 

opção pela aposentação ou pela mobilidade; 

 Ausência de uma política clara de recursos humanos; 

  Sociedade de informação e administração eletrónica; 

 Incerteza sobre o desenho do Estado Social no futuro e a garantia da sua Sustentabilidade; 

 Indefinição e formalização de medidas concretas provocando incertezas nas instituições; 

 Indefinição e incerteza sobre a evolução dos Cuidados de Saúde Primários. 

 Ambiente de indefinição e incerteza sobre a evolução dos Cuidados de Saúde Primários 

 

Económicos: 

 Recessão económico-financeira nacional e mundial;  

 Diminuição dos recursos económicos disponíveis para a saúde; 

 Diminuição dos salários dos trabalhadores em funções públicas, agravada pelo aumento do número 

de horas laborais; 

 Diminuição dos recursos económicos disponíveis das famílias na sociedade portuguesa em geral; 

 Aumento do desemprego, nomeadamente dos jovens e trabalhadores com idade mais avançada. 

 

Sociais: 

 Envelhecimento da população em geral e dos recursos humanos em particular; 

 Aumento da idade da reforma, com perda de know-how para a instituição 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); 
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 Ausência dum Plano Nacional de desenvolvimento profissional; 

 Autoestima 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 ativo; 

 Ausência de expectativas positivas de mudança face à anunciada Reforma da Administração Pública 

ou do Estado. 

 

Tecnológicos: 

 Necessidade de adequar os sistemas de informação à nova estrutura organizacional (15 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. 
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Stakeholders 

O desempenho de uma instituição depende da interação com o seu ambiente externo, concretamente com 

as partes interessadas, em função das expectativas e interesses que estas manifestam, de forma mais ou 

menos direta, face às suas atividades. 

 
Matriz de análise de Stakeholders  

 

 

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 mostrarem interesse nas estratégias da instituição e/ou nos seus 

objetivos, programas/projetos e atividades. 

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. 
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Nível de interesse 

  
Baixo  Alto 

Poder 

Alto 

Manter satisfeito 
Gerir em proximidade 

(Intervenientes principais)  

Autarquias Colaboradores  

 

ACES 

Utentes 

 
ACSS  

 

Conselho Diretivo/Unidades 

Orgânicas da ARS 

 
Gabinetes Ministeriais/Tutela 

 

Coordenação Programas 

Prioritários 

 
Hospitais  

 
SPMS 

Baixo 

Esforço Mínimo Manter Informado 

Fornecedores DGS 

IPSS ERS 

ONG IGAS 

Outros Ministérios INFARMED 

Sindicatos/Ordens Escolas 

 

 

Importa especificar em que se baseia a interação existente com os stakeholders (SH) que se revelam mais 

poderosos e altamente interessados nas estratégias da ARSLVT, I.P.. 

 ACES: Avaliam a instituição segundo critérios de eficiência e eficácia, no âmbito da implementação 

das medidas de harmonização, de simplificação e de racionalização de processos e procedimentos, 

quer ao nível interno como externo. Têm elevada influência na instituição ao constituírem o impulso 

da (re)organização interna, na redefinição e harmonização de procedimentos e normas e da 

melhoria da eficiência e eficácia operacional ao nível da articulação da sede com os seus 15 serviços 

desconcentrados. 

 Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS): Enquanto organismo coordenador, no Ministério 

da Saúde, das atividades de planeamento de recursos humanos do SNS; de planeamento e 

coordenação da gestão dos recursos financeiros afetos 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”. 

 Autarquias: A ARSLVT colabora na elaboração da Carta de Equipamentos de Saúde que integra os 

Planos Diretores Municipais e emite parecer sobre planos de pormenor das Câmaras Municipais. As 

Autarquias são ainda parceiros da ARSLVT no planeamento e construção de novas unidades de 
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saúde, assim como no desenvolvimento de ações na comunidade com impacto na saúde, integração 

e desenvolvimento das populações, nomeadamente, na elaboração dos Planos Locais de Saúde; 

 Conselho Diretivo: Órgão dirigente da ARS, responsável pela definição das suas políticas internas e 

objetivos estratégicos, enquadrados pelo Plano Nacional de Saúde, o que representa uma influência 

e interesses de nível máximo. Avalia a instituição segundo critérios de eficácia (cumprimento de 

objetivos) e economia (redução e adequação de custos), centrando a sua atenção na eficiência e 

qualidade dos serviços prestados.  

 Gabinetes Ministeriais/Tutela: Com grande influência direta, na ARS, já que, enquanto tutela, 

definem os recursos financeiros que lhe são afetos bem como as diretrizes políticas para o sector. 

Avaliam a instituição segundo critérios de eficiência e eficácia (prossecução da missão e objetivos), 

de qualidade (dos serviços prestados) e de economia (redução de custos). 

 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 afetação 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 atuação da ARSLVT. 

 SPMS: Assegura a prestação de serviços partilhados ao nível de compras e logística, gestão 

financeira, recursos humanos especializados e em sistemas de informação, TIC – Tecnologias de 

Informação e Comunicação, nas unidades que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 Trabalhadores/colaboradores: Stakeholder de interação direta, com 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 da instituição e com o bom funcionamento do sistema de 

vínculos, carreiras e remunerações e com a formação contínua. 

 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. 

 Utentes: Os utentes são os destinatários dos cuidados de saúde. Sempre que acedam aos cuidados 

de saúde prestados pelos estabelecimentos integrados no SNS, os cidadãos em situação idêntica 

devem receber tratamento semelhante e os cidadãos em situação distinta devem receber 

tratamento distinto, de modo a que todos os cidadãos, possam usufruir, em iguais circunstâncias, e 

em função das necessidades, de cuidados de saúde de qualidade. Os cuidados de saúde devem 

prevenir e promover a saúde dos utentes, assim como fornecer informação que possibilite ao utente 

a decisão e opção por comportamentos e estilos de vida saudável. Devem ainda desenvolver 

estratégias que envolvam o utente nas opções e tomada de decisão sobre a organização da 

prestação dos cuidados de saúde e o desenvolvimento sustentado dos serviços de saúde. 
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FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

Define-se, agora, a evolução pretendida para a ARSLVT; IP, ao nível do seu posicionamento e das suas 

capacidades, e estabelecem-se, consequentemente, os vetores e objetivos estratégicos para o triénio em 

análise. 

 

Missão e Visão 

A ARSLVT, I.P. tem como Missão: 

 

Pretendendo a ARSLVT, I.P. ser reconhecida por utentes e parceiros como uma organização líder em 

managed care1, a Visão adotada 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:  

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 expectativas da sociedade em termos do 

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

 

                                                   
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 perspetiva de melhoria contínua, de forma a atingir as 

metas nacionais para a saúde e para dar resposta às necessidades individuais de saúde. 

MISSÃO: 

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 

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 
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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. 

 

Linhas de orientação estratégica / Vetores estratégicos 

Caracterizados os stakeholders, analisado o ambiente externo e interno, identificada a missão, a visão e os 

valores institucionais, fixaram-se os vetores estratégicos que conduzirão aos objetivos estratégicos e à 

definição das iniciativas concretas a realizar no período definido. 

Para o triénio 2014 - 2016, a ARSLVT, I.P. mantém a sua atuação em três âmbitos específicos e essenciais, 

definindo os seguintes vetores estratégicos para a Região: 

 

 Promover e melhorar a Saúde da população 

 Garantir um SNS Sustentável e Bem Gerido 

 Reforçar o Sistema de Saúde 

 

O primeiro vetor 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.  

Estes três vetores pautam a sua operacionalização de forma a garantir uma efetiva 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 vetores descritos zelam por melhorar a eficiência na prestação de cuidados de saúde 

garantindo valor acrescido nessa atividade.  
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Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

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. 
 

OE 1 – Alinhar Programas de Saúde com as prioridades do Plano Nacional de Saúde 

Com a definição dos programas prioritários pelo Plano Nacional de Saúde torna-se necessário garantir o 

alinhamento dos principais programas de saúde a desenvolver na Região de Lisboa e Vale do Tejo com 

aqueles priorizados nos documentos estratégicos nacionais. 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 adoção de comportamentos saudáveis. O triénio em perspetiva não será 

exceção e continuarão a ser colocadas em prática várias medidas neste sentido. 

 

OE1 Iniciativas: Equipa responsável: 

1.1 Desenvolver os Programas Regionais de Saúde Prioritário DSP 

1.2 Promover o alargamento da resposta ao nível dos serviços para a 
cessação tabágica 

Prevenir a iniciação e o consumo de tabaco nos jovens 

Desenvolver nos ACES iniciativas estruturadas de prevenção e 
controlo de tabagismo de âmbito populacional 

Equipa Regional 
Programa Prevenção 

e Controlo 
Tabagismo (DSP) 

1.3 Alargar a implementação de projetos de melhoria da qualidade do 
diagnóstico e do tratamento da DPOC, em interligação com os 
Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares 

Implementar a prescrição eletrónica dos cuidados respiratórios 
domiciliários na PEM 

DSP 

1.4 Apresentar proposta de melhoria contínua da rede de serviços 
inerentes ao Programa de Luta contra a Tuberculose 

DSP 

1.5 Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde, 
conforme Despacho n.º 3502/2013 

DSP. DPC e 
Assessoria do CD 

1.6 Promover o diagnóstico precoce do VIH/Sida nos Cuidados de Saúde 
Primários 

DSP, DPC 

1.7 Implementar uma estratégia de prevenção da doença oncológica CD, Assessoria do CD 
e DSP 

1.8 Monitorização da cobertura vacinal dos ACES Equipa Regional 

Vetor Estratégico 1 “Promover e melhorar a Saúde da população” 
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Divulgação de documentos orientadores de boas práticas na 
vacinação 

Vacinação (DSP) 

   

 

Resultados esperados: 

Adoção de estratégias de prevenção e controlo das doenças com maior incidência e prevalência na Região 

LVT. Incremento de informação ao cidadão no que respeita a hábitos e estilos de vida, que reduzam a 

incidência e prevalência e concorram para o diagnóstico precoce, atuando preferencialmente sobre a 

população juvenil (campanhas de informação a escolas, professores e organizações dos trabalhadores).  

Melhoria da referenciação hospitalar e das condições a que devem obedecer as unidades terapêuticas para 

que possam desenvolver a responsabilidade de diagnosticar e tratar o doente, de acordo com as melhores 

práticas. Reforço da articulação e interação entre cuidados de saúde primários e secundários. 

 

OE 2 – Garantir a Escola como Promotora de Saúde 

Adotar Escola como um dos meios mais eficazes para a divulgação e inserção dos hábitos de vida saudáveis, 

do bem-estar físico, psicológico e afetivo, tendo em conta que crianças saudáveis representam uma maior 

probabilidade de adultos saudáveis. Esta estratégia está vocacionada para a infância, pré-adolescência e 

adolescência. 

Visa-se ainda, garantir, a todas as equipas de saúde escolar, os recursos necessários à implementação dos 

programas de saúde em ambiente escolar. 

 

OE2 Iniciativas: Equipa responsável: 

2.1 Contribuir para que todos os ACES da ARSLVT cumpram o Plano 

Nacional de Saúde Escolar, privilegiando a metodologia de projeto 

como estratégia de intervenção, em parceria com a comunidade 

educativa e outras estruturas da comunidade 

Equipa Regional 

Saúde Escolar (DSP) 

2.2 Participar nas atividades de avaliação do Projeto COSI (European 

Childhood Obesity Surveillance Initiative) 

DSP 

2.3 Participar nos trabalhos no âmbito do Protocolo conjunto entre Min. 

Saúde e Min. Educação “Promoção da Educação para a Saúde em 

meio escolar” 

Equipa Regional 

Saúde Escolar (DSP) 

2.4 Levantamento de necessidades formativas e elaborar proposta de 

formação, definindo conteúdos programáticos, métodos de avaliação, 

com vista à qualificação dos profissionais que integram as equipas de 

saúde escolar 

Equipa Regional 

Saúde Escolar (DSP) 

2.5 Promover comportamentos saudáveis nas áreas da alimentação, 

tabagismo, dependências, violência e sexualidade 

Equipa Regional 

Saúde Escolar (DSP) 

2.6 Melhorar os níveis de saúde oral na população em idade escolar Equipa Regional 

Saúde Escolar e de 
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Saúde Oral (DSP) 

2.7 Organizar parcerias com as autarquias, associações e outras 

organizações de âmbito local 

DSP e GJC 

2.8 Alargamento a todos os ACES do projeto “Maçã dos afetos” DSP, ACES, GC 

2.9 Desenvolver campanhas de informação/recomendações específicas à 

população juvenil como alvo prioritário 

DSP, ACES, GC 

   

 

Resultados esperados: 

Capacitar os jovens para 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. 

Colaborar com as escolas na implementação dos princípios das práticas da promoção da saúde e na 

necessária criação de mecanismos de avaliação do processo. 

 

OE 3 - Integrar os Programas de Saúde segundo o ciclo de vida 

Adotar uma abordagem da saúde ao longo do ciclo de vida salientando a oportunidade de intervenção 

precoce nos fatores de risco, potenciando os efeitos positivos ou atenuação dos efeitos negativos de fatores 

de risco e determinantes ao longo do ciclo de vida.  

Constituem etapas do ciclo de vida: 

 Nascer com Saúde, gravidez e período neonatal; 

 Crescer com Segurança, pós-neonatal até 9 anos; 

 Juventude à procura de um Futuro saudável, dos 10 aos 24 anos; 

 Uma Vida Adulta Produtiva, dos 25 aos 64 anos; 

 Um Envelhecimento Ativo, acima dos 65 anos. 

As perdas cumulativas de saúde determinam o aparecimento precoce de incapacidade e de doença crónica, 

pelo que, pretende-se que os contextos promotores de saúde criem oportunidades e interajam com os 

serviços de saúde. Podem considerar-se contextos com vários níveis, de acordo com os determinantes de 

saúde.  

 

OE3 Iniciativas: Equipa responsável: 

3.1 Monitorização e avaliação das taxas de cobertura em saúde materna, 
revisão de puerpério, planeamento familiar, neonatal e infantil  

Monitorização a mortalidade materna, fetal e infantil  

Reformulação das Unidades Coordenadoras Funcionais 

Inc 

entivar o desenvolvimento da prestação de cuidados pré-
concepcionais  

Equipa Regional 
Saúde Materna (DSP) 

3.2 Participar no âmbito do Inquérito Nacional de Saúde com Exame 
Físico, em articulação/parceria como INSA 

DSP/INSA 
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3.3 Investir na atenção especial às situações de maior vulnerabilidade, 
como a infância e a idade avançada, desnutrição, alterações 
comportamentais e sensoriais, doença crónica, AVC, depressão, 
isolamento, escaras, incontinência, dupla medicalização 

DSP, ACES, DPC 

3.4 Elaboração de normas de orientação que permitam a avaliação das 
necessidades de saúde segundo a etapa do ciclo de vida 

DSP 

3.5 Importância dos sistemas de informação para monitorizar e avaliar o 
estado de saúde  

Monitorizar a influência de cada contexto 

DSP, Observatório 
Regional Saúde, NI, 

NEP 

3.6 Integração de ações entre setores, tendo em vista a comunicação, a 
formação e a capacitação intersectorial do cidadão e dos cuidados 
informais para a saúde 

DSP, DICAD, ERA, GC 

   

 

Resultados esperados: 

Melhorar a ação multidisciplinar dos serviços de saúde, criando ações integradas de promoção de saúde 

associadas às etapas do Ciclo da Vida. 

 

OE4 – Reforçar a intervenção ao nível dos determinantes de saúde 

Os determinantes de saúde sobrepõem-se, permitindo perceber como diferentes níveis de intervenção 

política têm impacto na saúde individual e das populações: 

Assim, neste objetivo pretende-se favorecer: 

 intervenções dirigidas a melhorar as condições socioeconómicas, culturais e ambientais, através de 

medidas estruturais profundas e a longo prazo; 

 medidas de melhoria das condições sociais e materiais de vida e de trabalho, através do 

desenvolvimento de serviços e recursos; 

 fortalecer o suporte social e comunitário em proximidade com o cidadão; 

 influenciar os estilos de vida e atitudes individuais. 

 

OE4 Iniciativas: Equipa responsável: 

4.1 Participar no Programa da Rede Social, ao nível (i) das Plataformas 
Supra Concelhias (ii) dos Conselhos Locais de Ação Social e (iii) das 
Comissões Sociais de Freguesia 

DSP e DICAD 

4.2 Divulgação do Manual de Procedimentos do Gabinete da Saúde – 
CNAI, atualizado 

GSCNAI (DSP), GJC 

4.3 Desenvolver ações de sensibilização sobre direitos e deveres no 
acesso à saúde, dirigidas à população imigrante 

Desenvolver ações de formação dirigidas aos profissionais do ACES 
sobre o enquadramento legal do acesso à saúde dos cidadãos 
estrangeiros que se encontram em território nacional 

 

GSCNAI (DSP), GJC, 
ACES  

4.4 Participar e garantir a operacionalização do Programa Vida Emprego DICAD 
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4.5 Garantir a Implementação do Programa Operacional de Respostas 

Integradas, através da realização de diagnósticos territoriais 

DICAD 

4.6 Elaborar levantamento de diagnóstico sobre as áreas e grupos em que 

existe participação da saúde, de modo a potenciar as intervenções 

DSP, Assessoria do 

CD, NEP 

4.7 Realizar campanhas de divulgação e informação, que permitam a 

capacitação do cidadão  

DICAD, DSP, GC 

4.8 Promover ações de formação que influenciem a melhoria das 

condições sociais e de vida do cidadão 

DICAD, NQF, DSP 

   

 

Resultados esperados: 

Identificação das oportunidades de promoção da saúde e prevenção da doença da responsabilidade das 

instituições do setor da saúde, incluindo as que fazem uso de recursos intersectoriais, e desenvolvimento de 

estratégias de articulação intersectoriais que potenciem ganhos em saúde, adoção de estilos de vida 

saudável e melhorem as condições sociais e de vida do cidadão. 

 

Indicadores Globais de monitorização 

 

Para além da definição do conjunto de indicadores que anualmente são fixados em sede de Plano de 

Atividades, a nível operacional, a ARSLVT procurará monitorizar alguns indicadores globais da sua atividade o 

triénio. 

 

No âmbito do do Vetor Estratégico 1 “Promover e melhorar a Saúde da população” 

 

INDICADORES Tipo Peso 2014 2016 Tolerância Valor 

crítico 

Periodicidade 

1.1 % de ACES com oferta de 

apoio intensivo à cessação 

tabágica 

R 20% 80% 100% 5% 100% Anual 

1.2 % de ACES que efetuam teste 

rápido de diagnóstico para 

deteção da infeção por VIH 

R 20% 80% 100% 5% 100% Anual 

1.3 % de escolas da rede pública 

com programa de saúde 

escolar 

R 20% --- 80% 5% 100% Anual 

1.4 Desenhar uma estratégia 

regional de prevenção da 

Doença oncológica 

A 20% --- 1 --- --- Anual 

1.5 % ACES com oferta de 

espirometria realizada nos 

R 20% 13% 50% 10% 75% Anual 
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CSP em integração com a 

pneumonia hospitalar 

A – Ação; R - Resultado  
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A sustentabilidade do SNS é fundamental para a sua sobrevivência, devendo ser assegurada através da 

valorização da importância e promoção da saúde e da eficiência dos serviços de saúde. 

Os desafios do SNS devem ser no sentido de melhorar o acesso, garantir a qualidade dos resultados e corrigir 

as desigualdades ainda existentes. 

É determinante a aposta na melhoria da gestão do SNS, potenciando a eficiência e combatendo o 

desperdício. 

Também a inovação ao nível da organização dos cuidados de saúde, particularmente dos primários, 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. 

 

OE 5 – Reforçar a Governação Clinica e não Clinica nos diferentes níveis de Cuidados de Saúde  

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 humanos e financeiros claramente identificados. 

Por outro lado, devem os serviços de saúde garantir bons programas de gestão do risco clínico, incluindo a 

deteção 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. 

A gestão do risco relacionado com a segurança, o ambiente e a estrutura física, desenvolvem-se através da 

identificação e avaliação do risco não clínico, fatores contribuintes e proposta de ações de melhoria e de 

medidas para reduzir o risco, análise e investigação de incidentes, implementação de planos de emergência 

internos e promoção de formação na área de gestão do risco não clínico. 

 

OE5 Iniciativas: Equipa responsável: 

5.1 Publicação e divulgação de normas e orientações no âmbito do 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos) 

Comissão de 

Controlo de Infeção 

Regional (DSP) 

5.2 Promover a interação e desenvolvimento de ações em 

complementaridade entre a ARS, ACES, CCI e Hospitais 

Comissão de 

Controlo de Infeção 

Regional (DSP), 

ERCCI, ACES e 

Vetor Estratégico 2 “Garantir um SNS Sustentável e Bem Gerido” 
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Hospitais 

5.3 Promoção de estruturas de consultoria para os ACES e Unidades de 
Cuidados Continuados em controlo de infeção e uso de 
antimicrobianos 

DSP, ERCCI, ERA 

5.4 Implementação e utilização do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SINAVE). 

DSP, NI, USP/ACES 

5.5 Apoiar a tomada de decisão através de investigação epidemiológica 

sobre diagnóstico, avaliação e gestão do risco 

DSP, USP/ACES 

5.6 Emitir orientações sobre situações de risco nos locais de trabalho, na 

ARSLVT 

SSST, DSP, CD 

5.7 Elaborar diagnóstico de situação relativamente aos acidentes de 

trabalho na ARSLVT 

SSST, DSP, CD 

5.8  Identificar modelos de Governação Clínica em gestão do risco em 

meio hospitalar 

DSP, DPC, Hospitais 

5.9 Criar um programa de qualidade e segurança na prestação de 

cuidados 

DSP 

   

 

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. 

 

OE 6 – Melhorar a articulação nos diferentes níveis de prestação de cuidados e entre estes  

Num contexto de incerteza e de mudanças rápidas e, dada a atual pressão sobre os custos dos sistemas de 

saúde, a articulação entre as diferentes organizações prestadoras de cuidados ganha importância. Os 

sistemas de saúde devem estar também preparados para a gestão da doença, dando não só mais mas 

também melhores anos de vida às pessoas. Integrar cuidados de saúde significa disponibilizar o tipo e volume 

adequado de recursos às necessidades específicas dos utentes, no local certo e em tempo útil.  

A integração é entendida, por isso, como um meio para melhorar o acesso aos serviços de saúde, elevar os 

padrões de qualidade na prestação de cuidados, utilizar melhor a capacidade instalada, aumentar a 

satisfação dos utentes e profissionais e obter ganhos de eficiência. 

 

OE6 Iniciativas: Equipa responsável: 

6.1 Criar projetos e objetivos comuns de intervenção entre os serviços e 

entre os diversos níveis de cuidados 

DPC, DSP, ERA, 

ERCCI, DICAD 

6.2 Revisão, atualização e divulgação das Redes de Referenciação 

Hospitalar da RSLVT 

DPC, NEP 
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6.3 Difundir e promover boas práticas de integração de cuidados entre os 

vários níveis de cuidados, primários, hospitalares e continuados ou 

setor social 

Assessoria do CD, GC, 

NQF, DPC, ERA, DSP, 

DICAD, ERCCI 

6.4 Apoiar a realização de ações de formação aos profissionais de saúde, 

de âmbito local (ACES e Hospital da área de influência), de modo a 

aproximar e facilitar a abordagem e tratamento do doente  

Assessoria do CD, 

NQF, DPC, ERA, DSP, 

DICAD 

   

 

Resultados esperados: 

Pretende-se, reforçar a articulação dos serviços de saúde, clarificar a cobertura e responsabilidade dos 

serviços, e avaliar a adequação e eficiência da resposta em rede.  

 

OE 7 – Promover a equidade no acesso e reduzir as ineficiências nos serviços de saúde  

As estratégias de redução da iniquidade e melhoria do acesso devem ser integradas em políticas e programas 

de desenvolvimento da saúde da população, em que a dimensão social deve ser considerada. As iniquidades 

em saúde têm origem nas desigualdades sociais das populações, como as desigualdades na educação, no 

trabalho, no rendimento, etc. Para além dos determinantes sociais existem outros fatores que afetam o 

estado de saúde, como o acesso aos cuidados de saúde, os estilos de vida das populações ou as atitudes 

perante os serviços de saúde.  

A diminuição das desigualdades em saúde obtém-se atuando nos fatores determinantes, entre os quais: 

 o acesso aos cuidados de saúde 

 desenvolvendo saberes e práticas em Saúde Pública em meio urbano, com vista à promoção de 

equidade e de integração para populações com menores rendimentos e imigrantes 

 melhorando a oferta de cuidados (primários, secundários e terciários) e a cobertura de Medicina Geral e 

Familiar (MGF) à população da Região 

A qualidade do processo de comunicação/informação é também um dos fatores relevantes na acessibilidade. 

O aperfeiçoamento e uniformização de processos transversais a todas as unidades do SNS da Região, a 

continuidade de melhoria e de implementação de Tecnologias de Informação no processo comunicacional, 

auxiliarão a relação entre os utentes e as unidades de prestação de cuidados.  

 

OE7 Iniciativas: Equipa responsável: 

7.1 Promover a utilização dos sistemas CTH/Alert P1 para articulação 

entre Cuidados de Saúde Primários e Hospitais 

DPC 

7.2 Promover junto dos Cuidados de Saúde Primários a utilização de 

plataformas informáticas que aproximem o cidadão da sua Unidade 

de Saúde 

NI 

7.3 Implementar projetos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) que melhorem a gestão e o funcionamento das Unidades de 

Saúde, auxiliem a comunicação de informação em saúde, promoção 

NI 
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da saúde, prevenção da doença e a melhoria da acessibilidade 

7.4 Desenhar e implementar um novo PORTAL da ARSLVT, IP  CD, Assessoria do CD, 

NI 

   

 

Resultados esperados: 

Adequar as necessidades de saúde de grupos específicos ou populações alvo, tendo em conta o Perfil de 

Saúde e o Plano Regional de Saúde da RLVT, bem como dos Programas e Projetos que o compõem, com vista 

à melhoria do acesso e redução das desigualdades em saúde na região. 

Uso das tecnologias de informação como facilitadoras do processo comunicacional entre os profissionais, 

instituições e serviços, e de redução das ineficiências operacionais dos serviços. 

Utilização da comunicação/informação como elemento integrante das iniciativas e promoção da saúde. 

 

OE 8 – Incentivar a cooperação com outras entidades de saúde e com outros setores 

A saúde e o bem-estar são resultado de condições básicas (WHO Declaração de Jakarta, 1997) e da interação 

complexa de múltiplos fatores biológicos, comportamentais, ecológicos e sociais (Dahlgren G, Whitehead M, 

1991) pelo que a responsabilidade da promoção da saúde envolve todos os setores sociais, famílias e os 

próprios cidadãos.  

Todas as políticas têm um potencial de impacto na saúde, que deve ser previsto, potencializado de forma 

positiva, gerido, monitorizado e avaliado. 

Constitui objetivo fortalecer o suporte social e comunitário em proximidade com o cidadão, assim como 

influenciar os estilos de vida e atitudes individuais, envolvendo as autarquias e/ou outras instituições, 

regionais e locais, públicas, privadas ou do terceiro setor, instituições de ensino superior, sociedades 

científicas, bem como com outras organizações da sociedade civil, comunidades e famílias.  

 

OE8 Iniciativas: Equipa responsável: 

8.1 Impulsionar o funcionamento dos Conselhos da Comunidade e o 

desenvolvimento de iniciativas que consolidem as políticas de saúde e 

a integração do cidadão na comunidade 

ACES, ERA, DSP, DPC 

8.2 Dinamização dos Gabinetes do Cidadão, promovendo ações de 

sensibilização/informação junto dos utentes 

GJC, ACES, GC 

8.3 Colaborar com os Parceiros sociais em ações, campanhas, projetos de 

proximidade com a comunidade em geral ou com grupos específicos 

da população 

CD, Assessoria do CD, 

DSP, ERA, DICAD, 

ERCCI, GC, GJC, 

8.4 Promover campanhas de divulgação e de abertura das Unidades de 

Saúde à população, por ex: “um dia na US …”, “Dia do ACES” (...) 

ACES, DSP, DPC, ERA, 

GC, GJC 

8.5 Desenvolver fóruns de debate de temas de Saúde Pública e de DSP, ACES 
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interesse público ou da comunidade 

8.6 Estabelecer parcerias com interlocutores de âmbito local, para 

melhorar a prestação de cuidados 

DSP, ACES 

   

 

Resultados esperados: 

Melhoria do relacionamento intersectorial e interinstitucional, nomeadamente com parceiros sociais, 

associações da sociedade civil e comunidade escolar. 

 

OE 9 – Assegurar a sustentabilidade económico-financeira 

A sustentabilidade financeira do SNS está neste momento em causa na medida em que os seus custos têm 

crescido muito acima das taxas nominais de crescimento económico. É, por isso, fundamental levar a cabo 

uma utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, não apenas pelo objetivo da 

sustentabilidade, mas porque esta é absolutamente necessária para continuar a garantir o direito à proteção 

da saúde, o que implica reforçar os princípios da responsabilização pelos resultados, da transparência da 

gestão dos dinheiros públicos e o da imparcialidade objetiva e eficaz das decisões de política de saúde. 

O processo de mudança passa por medidas de racionalização da despesa, iniciativas de contenção de custos 

e de melhoria de eficiência da organização dos prestadores e dos recursos utilizados na prestação de 

cuidados de saúde com o intuito de reforçar, no médio prazo, a sustentabilidade financeira da ARSLVT. 

 

OE9 Iniciativas: Equipa responsável: 

9.1 Implementar um modelo de controlo interno GAI, DGAG 

9.2 Desenvolver manuais de procedimentos com vista a uma gestão 

eficiente, reduzindo procedimentos burocráticos e estabelecendo 

regras e responsabilidades claras que permitam o trabalho mais célere 

DGAG, DIE, GJC, ERA, 

UAG, UOF, CFT, NI 

9.3. Centralização dos procedimentos contratuais transversais à ARSLVT UAG, NI, UOF 

9.4 Aumentar a utilização da plataforma eletrónica da contratação pública UAG 

9.5 Otimizar a política de gestão de stocks na ARSLVT DGAG, UAG, UOF 

9.6 Promover a adoção de intervenções com melhor custo-efetividade e 

combate ao desperdício 

UAG, UOF, CFT 

   

 

Resultados esperados: 

Obter ganhos ao nível da eficiência operacional através da revisão e redefinição de procedimentos e circuitos 

internos, com vista à clarificação das responsabilidades dos intervenientes nos procedimentos existentes. 
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OE 10 – Promover boas práticas na utilização do medicamento e MCDT, indutoras de ganhos de 

eficiência 

No âmbito do medicamento e dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o controlo de custos 

e a racionalização da utilização deve ser feita agindo sobre a prescrição dando seguimento ao 

desenvolvimento de guidelines terapêuticos quer nos cuidados de saúde primários quer nos secundários, 

pela promoção de ações que induzam a melhoria da adesão à terapêutica dos doentes e pela capacitação dos 

cidadãos com informação para decidir. 

 

OE10 Iniciativas: Equipa responsável: 

10.1 Desenvolver mecanismos que promovam o benchmarking, a 

identificação de boas práticas e o combate ao desperdício 

CFT, UOF, UAG, NI, 

DGAG 

10.2 Emitir recomendações sobre prescrição e utilização de medicamentos, 

ACES, HH e Privados 

CD, CFT, UOF 

10.3 Monitorização e acompanhamento da prescrição, dispensa e 

utilização 

CFT, NI 

10.4 Criação de rede de articulação e de partilha de informação com as CFT 

das 5 ARS 

CD, CFT 

10.5 Promover estudos que aumentem o conhecimento sobre a prescrição, 

dispensa e utilização de medicamentos e de MCDT 

NEP, CFT, DPC, DSP, 

DGAG 

   

 

Resultados esperados: 

Adoção de um conjunto articulado de medidas, que passam pela continuidade do trabalho desenvolvido pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT, em articulação com o Departamento de Planeamento e 

Contratualização e Unidades de Saúde, com vista à implementação de uma política rigorosa do medicamento, 

introdução de mecanismos de monitorização de gastos em medicamentos e MCDT, difusão orientações 

técnicas e de melhoria da eficiência na prestação dos cuidados de saúde. 

 

No âmbito do Vetor Estratégico 2 “Garantir um SNS Sustentável e Bem Gerido” 

 

INDICADORES Tipo Peso 2014 2016 Tolerância Valor 

crítico 

Periodicidade 

2.1 Desenvolver 

instrumentos/ações que 

promovam o benchmarking, a 

identificação de boas práticas 

e o combate ao desperdício 

A 20% 1 3 1 3 Anual 

2.2 Desenvolver fóruns de debate de A 20% --- 1 --- --- Anual 
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temas de saúde pública, de 

interesse público e da 

comunidade 

2.3 Elaboração de um sistema de 

informação de apoio à gestão de 

stocks na ARSLVT 

A 20% 75% 100% 201% 100% Anual 

2.4 Emitir recomendações sobre 

prescrição e utilização de 

medicamentos, ACES, HH e 

Privados 

A 20% 5 5 1 5 Anual 

2.5 Implementar um modelo de 

controlo interno 

A 20% --- 1 --- --- Anual 

A – Ação; R - Resultado 
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Os desafios do SNS devem ser no sentido de melhorar o acesso, garantir 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 valorização dos profissionais 

de saúde. 

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

de seguida. 

 

OE 11 - Valorizar o Capital Humano da ARS  

O capital humano é um dos  fatores mais importantes das instituições de saúde. Sem recursos humanos 

motivados e bem preparados, a garantia dos cuidados de saúde e bom funcionamento dos Serviços torna-se 

numa tarefa quase impossível.  

Como tal, a aposta nesta área será efetuada através da fortalecimento da formação profissional do pessoal 

existente, do recrutamento de estagiários e da melhoria dos ambientes de trabalho e das condições físicas 

das instalações. 

Proporcionar a todos os profissionais uma oportunidade de valorização profissional, sabendo a importância 

que a qualificação e o desenvolvimento técnico-científico representam no sucesso do SNS. Criar condições 

para que os profissionais possam ter uma participação ativa nos processos de mudança organizacional 

inerentes à reforma dos CSP. Reorientar a formação médica para as áreas de escassez de recursos, com 

relevo para a medicina familiar. 

 

OE11 Iniciativas: Equipa responsável: 

11.1 Promover a qualificação e valorização dos recursos humanos na 

ARSLVT 

NQF 

11.2 Desenvolver atividades partilhadas entre serviços, que fomentem a 

partilha de conhecimento e uma gestão mais adequada dos processos  

CD 

11.3 Aumento e diversificação de ações de formação, que reforcem as 

competências dos profissionais  

NQF 

11.4 Desenvolver ações de lazer, desporto, culturais, convívio, que 

melhorem o bem-estar e a interação dos profissionais e fortaleçam o 

sentimento de pertença à ARSLVT 

CD, SSST 

11.5 Promover a formação dos trabalhadores em fatores de risco 

relacionados com a Segurança no Trabalho 

SSST, NQF 

Vetor Estratégico 3 “Reforçar o Sistema de Saúde” 
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11.6 Avaliar a satisfação dos profissionais GJC, DRH, NEP 

   

 

Resultados esperados: 

Assegurar níveis de desempenho, satisfação e motivação, afirmando a transparência e atualidade da 

informação prestada aos trabalhadores, que permitam a manutenção da integridade das equipas e dos 

valores da ARSLVT, I.P. 

Adoção de novos processos que optimizem o potencial e valor do capital humano da organização, aspectos 

particularmente relevantes no actual contexto de recessão económica. 

 

OE 12 – Reorientar a oferta de cuidados de saúde à satisfação das necessidades da população 

Pretende-se uma melhor adequação da oferta hospitalar na RLVT, assente numa maior interação entre os 

vários níveis de cuidados, primários, secundários e terciário e por forma a melhorar a articulação e os 

interfaces entre os diferentes e setores de prestação de cuidados de saúde e envolvimento de parceiros dos 

setores social e privado. 

A reorganização hospitalar que tem aqui um enfoque particular, não deve assentar apenas pelo 

encerramento/abertura de camas, mas por um enquadramento mais alargado, de reavaliação da carteira de 

serviços das instituições, de aposta em cuidados de ambulatório, assim como na abertura de camas de 

cuidados continuados e de cuidados na comunidade, com reflexo na reorganização dos serviços, na 

prestação de cuidados e na estrutura de custos dos hospitais. 

 

OE12 Iniciativas: Equipa responsável: 

12.1 Proceder à redefinição da carteira de serviços dos hospitais da RSLVT, 
adequando a oferta de serviços hospitalares às necessidades de saúde 
das populações e dos recursos materiais e humanos disponíveis 

CD, DPC, Hospitais 

12.2 Melhorar o desenho de funcionamento da Urgência Metropolitana de 
Lisboa 

CD, Equipa 
Acompanhamento 

UML, Hospitais 

12.3 Aposta no reforço da articulação e das relações de 
complementaridade entre instituições hospitalares e cuidados de 
saúde primários, desenvolvendo uma integração de cuidados efetiva 

CD, DPC 

12.4 Desenvolver todas as ações necessárias à abertura do concurso para o 
novo Hospital de Lisboa Oriental, atualização do perfil e 
dimensionamento da nova instituição 

CD 

12.5 Melhorar a gestão e utilização de camas da Rede de Cuidados 
Continuados Integrados na RLVT 

Incrementar o número de lugares em Equipas e Cuidados Continuados 
Integrados (ECCI) 

ECRCCI 

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

DPC 
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12.7 Garantir a monitorização dos contratos com hospitais públicos, de 
gestão em regime PPP, de entidades do setor privado ou social  

DPC, EPPP 

   

 

Resultados esperados: 

Reorganizar os serviços de saúde na Região LVT, com relevo para o ajustamento da carteira de serviços das 

unidades hospitalares, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde das populações. 

Melhorar a articulação entre os diferentes níveis de cuidados de saúde. 

 

OE 13 – Fomentar a capacitação do cidadão e estimular a participação e a responsabilidade social 

Cada vez se torna mais importante que o cidadão seja responsável pela sua saúde e tome as decisões mais 

adequadas. Importa que os serviços de saúde, em parceria com outras entidades e parceiros, promovam 

condições favorecedoras ao conhecimento em saúde e aptidão para uma escolha informada. É de extrema 

importância apoiar os programas de promoção de saúde e prevenção e controlo de doenças que visem estes 

objetivos. 

A participação do cidadão e a responsabilidade social devem igualmente constituir-se como valores 

intrínsecos da atividade da ARSLVT. Assim, deve fomentar-se a participação do cidadão e a sua interação com 

os serviços de saúde, fomentando a utilização dos recursos de saúde de modo responsável. 

 

OE13 Iniciativas: Equipa responsável: 

13.1 Promover a cidadania em saúde no exercício dos direitos e dos 

deveres 

GJC, ACES 

13.2 Valorizar a participação da comunidade na atividade dos ACES ACES, ERA 

13.3 Melhorar a literacia em saúde na população da RLVT DSP, ACES, GC 

13.4 Avaliar a satisfação dos utentes GJC, ACES, NEP 

13.5 Promover a redução dos consumos, a reciclagem e a reutilização de 

equipamentos e consumíveis nas várias áreas e serviços d ARSLVT 

DGAG, UOF, UAG, 

DIE, ACES 

   

 

Resultados esperados: 

Melhorar o acesso dos utentes à informação e ao conhecimento sobre a saúde e os serviços de saúde, 

promovendo o exercício dos seus direitos e deveres, e capacitando-os para a adoção de estilos de vida 

saudáveis. 

Participação e envolvimento dos utentes nas iniciativas desenvolvidas pelos Serviços de Saúde. 

Melhoria das relações da ARSLVT, IP com as comunidades que compõem a Região de Saúde e com a 

sociedade em geral. 
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OE 14 - Promover a Investigação e Desenvolvimento em saúde, integrando a informação daí 

resultante 

Com o objetivo de promover a investigação em saúde e de apoiar a investigação em saúde na área de 

influência da ARSLVT deverá ser consolidado, o modelo organizacional, funcional, de financiamento e de 

incentivos a serem adotados pela ARSLVT no domínio da investigação clínica. 

 

OE14 Iniciativas: Equipa responsável: 

14.1 Desenvolver modelo organizacional, funcional, de financiamento e 

incentivos que apoie os pedidos de investigação clínica na ARSLVT 

CD, DSP, Comissão 

Ética 

14.2 Desenvolvimento do trabalho de investigação e monitorização em 

saúde do Observatório Regional de Saúde e Vigilância Epidemiológica 

DSP 

14.3 Apoiar os Observatórios Locais de Saúde a manterem atualizados os 

perfis locais de saúde 

DSP, USP/ACES 

14.4 Manter atualizado o Perfil Regional de Saúde da ARSLVT e os 15 Perfis 

Locais de Saúde dos ACES 

DSP, USP/ACES 

14.5 Elaboração de estudos e apoio à investigação na ARSLVT Comissão de Ética, 

CFT, NI, NEP, DSP 

   

 

Resultados esperados: 

Pretende-se a colaboração e divulgação de oportunidades de cooperação intra e interinstitucionais, bem 

como melhorar a qualidade dos serviços de saúde, através da criação de um Núcleo de Apoio à Investigação 

que disponibilizará aos profissionais interessados em fazer investigação médica a informação necessária a 

que poderão recorrer.  

Desenvolver mecanismos regulares de comunicação em saúde, centrados na melhoria do acesso à 

informação e ao conhecimento sobre saúde, relevante para a tomada de decisão do cidadão. Este deve 

constituir-se como objetivo estratégico na agilização da interação entre cidadãos, serviços de saúde e 

utilização responsável dos recursos de saúde.  

Dar prioridade à comunicação e informação sobre os programas de promoção de saúde, prevenção e 

controlo de doenças. 

Reforçar, através da comunicação interna e externa, a valorização dos contributos dos profissionais da ARS, 

em eventos científicos, encontros, seminários e através do site da ARSLVT. 

Promover a melhoria das relações e interação da ARSLVT, IP com as comunidades que compõem a Região de 

Saúde e com a sociedade civil em geral. 
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OE 15 – Potenciar iniciativas de comunicação em saúde centradas na capacitação do cidadão, 

contribuindo para escolhas saudáveis 

 

Conseguir que os serviços de saúde, em parceria com outras entidades, associações e serviços, se empenhem 

na promoção conjunta de condições favorecedoras do conhecimento em saúde, base da tomada de decisão 

informada.  

 

OE15 Iniciativas: Equipa responsável: 

15.1 Documento orientador da estratégia de comunicação da ARSLVT GC 

15.2 Promoção comunicacional das iniciativas dos diversos serviços da 

ARSLVT 

GC e Serviços da 

ARSLVT (DSP, ACES, 

DICAD, ERA, …) 

15.3 Definição de informação relevante para o cidadão/utente para 

divulgação no Portal, INFO ARSLVT ou outros meios de divulgação 

GC, DSP, DPC, ERA, 

DICAD, ERCCI, GJC, 

DGAG 

15.4 Criar uma Rede de articulação com os Gabinetes de Comunicação dos 

Hospitais da RLVT 

CG, Hospitais 

15.5 Comunicar e promover junto da comunidade civil as ações, projetos e 

iniciativas de saúde desenvolvidas pelos serviços de saúde da ARSLVT 

DSP, DICAD, ECRCCI, 

ERA, ACES e Hospitais 

15.6 Desenvolver temas estratégicos que promovam a capacitação do 

cidadão, com vista a escolhas de vida saudáveis 

GC e Serviços da 

ARSLVT (DSP, ACES, 

DICAD, ERA, …) 

15.7 Incentivar e valorizar os contributos dos profissionais da ARS em 

eventos científicos, seminários, fóruns 

GC 

15.8 Divulgar regularmente informação junto dos parceiros, clientes, 

autoridades e grande público sobre os resultados alcançados 

GC 

   

 

Resultados esperados: 

Desenvolvimento dos serviços da ARSLVT e reforço das competências e valorização dos seus profissionais. 

Amplificação do conhecimento em matérias de saúde e do funcionamento dos serviços de saúde que ajudem 

o cidadão a tomar decisões e  escolhas saudáveis. 

Reforço positivo da imagem da ARSLVT, do desempenho dos serviços e dos seus profissionais. 
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No âmbito do Vetor Estratégico 3 “Reforçar o Sistema de Saúde” 

 

INDICADORES Tipo Peso 2014 2016 Tolerância Valor 

crítico 

Periodicidade 

2.1 Proceder à redefinição da 

carteira de serviços dos 

hospitais da RSLVT, 

adequando a oferta de 

serviços hospitalares às 

necessidades de saúde das 

populações e dos recursos 

materiais e humanos 

disponíveis 

A 20% 25% 100% --- --- Anual 

2.2 Melhorar a literacia em saúde 

na população da RLVT 

A 20% 1 3 1 3 Anual 

2.3  Renovação do Portal da 

ARSLVT 

A 20% Set. --- 1 mês Ago. Anual 

2.4 Desenvolver temas 

estratégicos que promovam a 

capacitação do cidadão com 

vista a escolhas de vida 

saudáveis 

A 20% 1 3 1 3 Anual 

2.5 Atualização do Perfil 

Regional de Saúde da 

ARSLVT e dos 15 Perfis 

Locais de Saúde dos ACES 

A 20% --- --- --- --- Anual 

A – Ação; R - Resultado 
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Mapa da Estratégia 

O mapa seguinte resume a interação dos objetivos estratégicos anteriormente descritos. 
 

 
 

EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 

Os grandes objetivos estratégicos traçados pelo Conselho Diretivo, para o triénio 2014 – 2016 e expressos 

neste Plano Estratégico, serão, posteriormente, vertidos nos Planos de Atividades 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 Atividades traduzirão as opções do Conselho Diretivo da ARSLVT, I.P. para o planeamento 

estratégico e operacional anual, na prossecução das suas atribuições, Missão e Visão. 

Os Planos de Atividades Anuais devem igualmente estar alinhados com o Plano Regional de Saúde 2013-

2016, refletindo as ações e projetos planeados em sede de Programas, com vista à promoção da saúde e 

prevenção da doença. 

A metodologia de elaboração dos Planos de Atividades ARSLVT, I.P. assentará na “gestão por objetivos”, 

procurando associar, sistematicamente, o desempenho da ARS e das suas várias Unidades Orgânicas a 



 

Plano Estratégico 2014 - 2016 55 

objetivos e resultados. Deste modo, a sua preparação contará com o envolvimento de todas as Unidades 

Orgânicas, procurando-se uma maior responsabilização aos diferentes níveis. 

 

As Fichas de Caracterização das Unidades Orgânicas (em Anexo) permitem: 

 A identificação dos Objetivos Operacionais anuais, bem como a sua associação aos Objetivos Estratégicos 

da ARS;  

 A identificação dos Projetos e Atividades a desenvolver, no âmbito de cada um dos Objetivos 

Operacionais;  

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

 E a afetação dos recursos humanos associados aos vários Projetos e Atividades. 

Ao permitir a correspondência direta entre os Indicadores e Metas a atingir e os Objetivos 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 Vetores Estratégicos da ARSLVT, 

I.P. no presente Plano Plurianual. 

 

Controlo e Monitorização  

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 posterior comunicação dos resultados 

alcançados. 

Neste âmbito, a ARSLVT, I.P., definiu o período semestral para a monitorização do nível de concretização dos 

objetivos e o período anual para o reporte da execução das atividades e projetos que contribuem para a 

concretização dos objetivos definidos. 

Foram identificados os seguintes mecanismos de coordenação e monitorização para um adequado 

acompanhamento da implementação e gestão da estratégia: 

 Reuniões de Coordenação Estratégica, entre o Conselho Diretivo e os Diretores e Coordenadores 

Deverão ser realizadas reuniões, com periodicidade bimensal, como 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 atuação da 

ARSLVT, I.P..  

No âmbito destas reuniões deverão ser apresentados e analisados os resultados da monitorização 

semestral do Plano de Atividades Anual e da sua contribuição para concretização das iniciativas 

planeadas no Plano Estratégico. 

 Monitorização Semestral do nível de execução do Plano de Atividades e do QUAR 

Será elaborado documento que terá por objetivo apresentar a informação referente à avaliação 

semestral do estado e progresso dos objetivos operacionais, definidos anualmente, para a ARSLVT, I.P. 

(QUAR) e para as suas unidades orgânicas (Plano de Atividades), e retratar o nível de concretização 
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dos Indicadores e Metas definidos, bem como fornecer informação sobre os eventuais desvios 

verificados e as necessárias medidas corretivas a adotar. 

 

Processo de monitorização dos objetivos 

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 efetua a 

recolha e tratamento da informação, que fica em arquivo.  

O processo de monitorização dos objetivos é feito através das fichas de atividades (Anexo) que integram o 

Plano de Atividades e Relatório Anual da ARS, assumindo o Núcleo de Estudos e Planeamento (NEP) uma 

função de suporte: 

 O Núcleo de Estudos e Planeamento (NEP) assegura a preparação e distribuição, junto das várias 

unidades orgânicas, da ficha de suporte ao Plano de Atividades Anual (em suporte Excel), assim como da 

informação/documentação de enquadramento à elaboração do mesmo; 

 O NEP deverá adotar um instrumento de planeamento e monitorização, como o Balance Score Card, que 

auxilie o acompanhamento das atividades e iniciativas e o cumprimento de metas dos Planos de Ação e 

Estratégico; 

 Os Diretores e Coordenadores de cada Departamento ou Unidade, assim como os responsáveis pelas 

Equipas de Projeto, Núcleos e Gabinetes de Assessoria garantem a recolha e qualidade da informação a 

fornecer, devendo assegurar a entrega atempada da mesma; 

 Para avaliação global do Plano Estratégico 2014-2016, o NEP elabora uma apresentação preliminar para 

efeitos de validação prévia pelos dirigentes intermédios e posterior apresentação e análise em sede de 

reunião entre o Conselho Diretivo e os Diretores e Coordenadores; 

 Deve ser realizado relatório global e final para divulgação e publicação. 
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ANEXOS 
 

Anexo I - Modelo de Fichas do Plano de Atividades Anual 
 

 
 

  

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

OE associadoObjetivos Operacionais (OO) específicos - convergentes  com os  Objetivos  Estratégicos  (OE) da  ARS 

FICHA  DE APRESENTAÇÃO

Missão - no âmbito das  competências  do Departamento/Unidade Orgânica  Flexível , Núcleo (…) 

Identificação

Responsável

Departamento

Indicadores e metas associadas - para  monitorização e acompanhamento dos  Objetivos  Operacionais  

específicos  (a preencher em folha anexa)
 Indicadores
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5.

Nº P/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

1

2

3

4

5

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 minis teria l , divulgação duma lei , etc.)

Objetivo 

Operacional 

associadoDesignação

Identificação dos Projectos/Actividades a desenvolver 
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DOCUMENTOS DE APOIO 

Grandes Opções do Plano 

Memorando de Entendimento (MOU) 

Programa do XIX Governo 

Orientações do Ministério da Saúde para elaboração de Plano Estratégico Trienais de 2014 a 2016, Plano de 

atividades 2014 e Quadro de avaliação e responsabilização de 2014 dos serviços do Ministério da Saúde 

(Janeiro 2014) 

Plano Estratégico ARSLVT 2011-2013 

Plano Nacional de Saúde 2012-2016 

Plano Regional de Saúde da ARSLVT 2013-2016 

Programas Prioritários – DGS 
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