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A. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
 

Designação  

 
ACES Almada-Seixal 
Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal 
 

Localização da 
sede 
Telefone 
e-mail 
Fax 
site 
 

Rua Dona Branca Saraiva de Carvalho, 9 C 
2845-452 Amora 
Telefone: 212274200 
e-mail: aces.almadaseixal@arslvt.min-saude.pt 
Fax : 212274212 

 
 
Unidades de saúde 
integradas na 
entidade  
Localização 
Telefone 
e-mail 
 
 

 

Unidade 
Funcional 

Localização Telefone e-mail 

UCSP Amora Amora  212274200  ucsp.amora@arslvt.min-saude.pt 

USF Rosinha Amora  212273500  usf.rosinha@arslvt.min-saude.pt 

USF Amora 
Saudável  

Amora   212274230/31 usf.amorasaudavels@arslvt.min-saude.pt 

UCSP 
Corroios 

Corroios  212548350 ucsp.corroios@arslvt.min-saude.pt 

USF Servir 
Saúde 

Corroios  212556429  usf.servirsaude@arslvt.min-saude.pt 

USF CSI  Seixal   212277183 usf.csiseixal@arslvt.min-saude.pt 

USF Cuidar 
Saúde 

Seixal  212277191   usf.cuidarsaude@arslvt.min-saude.pt 

USF FF Mais  Fernão 
Ferro  
 

212128238 / 
20  

usf.ffmais@arslvt.min-saude.pt 

USF Torre  Torre da 
Marinha 
 

212274328  usf.torre@arslvt.min-saude.pt 

USF Pinhal 
Frades  

Pinhal dos 
Frades 

212260070  usf.pinhalfrades@arslvt.min-saude.pt 

USF S. João 
do Pragal  

Almada  212725530 usf.pragal@arslvt.min-saude.pt 
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UCSP 
Francisco 
Xavier de 
Noronha (a) 

Almada  
 

  

 
UCSP Rainha 
D Leonor  

 
Almada  

 
212728800  

 
ucsp.rd.leonor@arslvt.min-saude.pt 

USF Monte 
da Caparica 

Caparica 212945850  usf.monte@arslvt.min-saude.pt 

USF Sobreda  Sobreda  212947010  usf.sobreda@arslvt.min-saude.pt 

UCSP 
Charneca da 
Caparica  
 

Charneca da 
Caparica 
 

212918510 
 

ucsp.charnecac@arslvt.min-saude.pt 

UCSP Costa 
e Trafaria (b)  
 

Costa da 
Caparica  

212918510  ucsp.costa.caparica@arslvt.min-saude.pt 

USF Cova da 
Piedade  

Almada  212738410  usf.cpiedade@arslvt.min-saude.pt 

USF Feijó  Feijó 212586909  usf.feijo@arslvt.min-saude.pt 

UCSP Sto 
António 
Laranjeiro (c) 

Laranjeiro  212586700  ucsp.st.ant.laranjeiro@arslvt.min-saude.pt 

USP Almada  Almada  212721630 usp.almadaseixal@arslvt.min-saude.pt 

UCC  
Outra 
Margem  
 

Charneca da 
Caparica 
 

212978700 
 

ucc.omargem@arslvt.min-saude.pt 

UCC Seixal Seixal 212277193 ucc.seixal@arslvt.min-saude.pt 

URAP  
Almada-
Seixal  
 

Amora 212274200 urap.almadaseixal@arslvt.min-saude.pt 

AC Fim-
Semana  

Almada  212728800 ac.almada@arslvt.min-saude.pt 

AC Fim-
Semana 

Amora  212274200 ac.seixal@arslvt.min-saude.pt 

 

 
a) Em 2014 a UCSP Francisco X Noronha foi reorganizada na UCSP Rainha D Leonor 
b) A UCSP Costa e Trafaria resultou da fusão da UCSP Costa da Caparica com a UCSP Trafaria 
c) A UCSP Santo António do Laranjeiro resultou da fusão da UCSP Laranjeiro e da UCSP Santo António  
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B. CARACTERIZAÇÃO GERAL (Órgãos de Administração, Direcção, Consulta e Apoio) 
 
 

Órgãos Administração, de Direcção, de Apoio Técnico e de Consulta 

Órgãos  
 

Constituição / Nomeação 
 

Refª e/ou Observações 

Direcção / Administração  

Diretor Executivo 
Conselho Clínico 

Constituição: 
2 médica de Medicina Geral e Familiar 
1 médica de Saúde Pública 
1 enfermeira Especialista 
1 técnica Superior de Serviço Social 

O Conselho da Comunidade e o 
Conselho Executivo não estão 
constituídos, porque o Presidente 
do Conselho da Comunidade nunca 
foi designado pelas Autarquias, de 
acordo com o DL nº 28/2008, de 22 
de Fevereiro. 

Fiscalização 
Diretor Executivo 
Conselho Clínico 
ARSLVT 

O Conselho da Comunidade e o 
Conselho Executivo não estão 
constituídos, porque o Presidente 
do Conselho da Comunidade nunca 
foi designado pelas Autarquias, de 
acordo com o DL nº 28/2008, de 22 
de Fevereiro. 

Participação/Consulta 
(Ex: Comissão de utentes; 
Conselho consultivo; 
Conselho da comunidade; 
Comissão de 
trabalhadores) 

Comissão de Utentes dos Concelhos do Seixal 
e Almada 
Parceria no Seixal Saudável, onde o ACES 
Almada-Seixal  é 
membro efectivo. 

O Conselho da Comunidade e o 
Conselho Executivo não estão 
constituídos, porque o Presidente 
do Conselho da Comunidade nunca 
foi designado pelas Autarquias, 
de acordo com o DL nº 28/2008, de 
22 de Fevereiro. 

Apoio Técnico no domínio 
do acesso aos cuidados de 
saúde 
(Ex: Unidade Hospitalar de 
Gestão de Inscritos para 
Cirurgia; Unidade 
Hospitalar da Consulta a 
Tempo e Horas; Unidade 
Integrada para o Acesso a 
Cuidados de Saúde) 

Conselho Clínico 
Unidade de Saúde de Almada; (articulação 
efectiva com o Hospital Garcia de Orta) 
CPCJ 
NACJ 
NELI 

São realizadas reuniões regulares 
onde são debatidos e resolvidos 
constrangimentos de acessibilidade 
aos cuidados hospitalares e aos 
cuidados primários. Consultorias 
implementadas no âmbito da 
cardiologia; endocrinologia; 
oftalmologia e psiquiatria. 

Outras Comissões (apoio à 
gestão) 
(Ex: Comissões de ética, 
Unidades funcionais) 

UAG (Unidade de Apoio à Gestão) 
Serviço de Gestão de Risco 
Núcleo de Formação e Investigação 
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Gabinete do Utente 
Telefone 
e-mail 

Telefone: 212556443 
e-mail: almadaseixal.gc@arslvt.min-saude.pt 
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C. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
C.1. Aplicações informáticas em uso no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados e fornecidas pelo Ministério 
da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ou pelo antigo IGIF) no âmbito de contratos celebrados 
pelos serviços centrais (Assinalar com X) 
 
 

1. SINUS – Sistema de Informação Nacional de Utentes da Saúde  x 

2. SClinico x 

3. SAM – Sistema de Apoio ao Médico  x 

4. SAPE – Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem  x 

5. MARTA x 

6. CTH – Consulta a Tempo e Horas x 

7. SICA - Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento  x 

8. eAgenda x 

9. SIARS - Sistema de Informação da ARS  x 

10. SGSR - (SIM Cidadão) – Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações  x 

11. BAS x 

12. SISO - Sistema de Informação para a Saúde Oral  x 

13. MIM@UF x 

14. RNU - Registo Nacional de Utentes x 

 
 
C.2. Outras aplicações informáticas utilizadas no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados de saúde  
 

1. SGTD x 

2. MEDICINE ONE x 

3. Reembolsos x 

4. ARS Express x 

 
C.3. Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação respeitante aos 
utentes, nos termos da legislação em vigor  
 

O ACES Almada-Seixal cumpre a legislação no que respeita à metodologia de acesso reservado por perfis de acesso 
profissional. Acessoriamente está estabelecida a segurança física ao nível da acessibilidade restrita aos profissionais da 
área de informática e sistemas de informação. 
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D. OUTROS ASPECTOS DE REGULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO INTERNO COM REFLEXO 
NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE 

 
 

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO  S N Refª e/ou Observações 

1.1 O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as estruturas 
responsáveis pelo acesso a cuidados de saúde? 

x  
 

1.2.Os Planos e Relatórios de Actividades incluem pontos relacionados com a 
matéria do acesso? 

x  
 

1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade 
instalada/rentabilização dos recursos materiais e humanos disponíveis, 
designadamente ao nível das consultas e outras áreas de cuidados dos centros 
de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco Operatório (qd. aplicável)?  

x  

 

1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de Sectores/Serviços 
fundamentais e/ou com afinidade temática com o acesso (gestão de doentes, Serviço Social, 
Gabinete do Utente, Serviços Financeiros/ Contratualização, …) 
 
Ordens de serviço: 

• 01/2013 – Requisição de Transporte de Pessoal – SGTP 

• 02/2013 – Transporte de Doentes – Uniformização de Procedimentos 

• 01/2014 – Adenda Ordem de Serviço nº 2/2013 
 

Norma de serviço: 

• 01/2013 – Horário de Trabalho 

• 02/2013 – Taxas moderadoras – Uniformização de procedimentos 

• 05/2013 – Circuito para Reclamações/Sugestões e Elogios – Gabinete do Cidadão 

• 15/2013 – Taxas moderadoras – Procedimentos 

• 16/2013 – Funcionamento das salas de tratamento ao fim-de-semana 
 
Informação: 

• 06/2013 – Transporte de doentes realizados no âmbito da RNCCI 

• 03/2014 – Emissão de atestados médicos para obtenção ou renovação de carta de 
condução – Recomendação ERS_056/11 
 

Todas as Unidades 
Funcionais (UF) 
possuem cartas de 
compromisso 
assinadas; 
 
Regulamento 
Interno 
homologado pelo 
Director Executivo; 
 
Manual de 
articulação das 
UF com o 
Director Executivo 
(em representação 
dos órgãos de 
gestão do ACES); 
 
Os horários estão 
expostos aos 
utentes; Livros de 
Reclamações; … 
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E. IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO 
 
 

Medidas implementadas 
 

Sim Não Refª e/ou Observações 

1.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista a 
implementação da carta dos direitos de acesso? 

• Indicar os serviços envolvidos e constituição 

x  
Manuais de articulação Unidades 
Funcionais/órgãos de gestão 

1.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de 
procedimentos para o efeito? 

• Indicar a data de deliberação do CA e Normativo 
Interno de publicitação 

  DL nº 28/2008 de 22 de Fev. 

1.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo com 
a(s) instância(s) de  contratualização, indicadores de resultados 
na componente do acesso e de produção?     

• Apresentar em anexo os indicadores definidos  

x  
Anexo 1 – Mapa resumo de Indicadores 
de Contratualização de 2013 

1.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os Tempos 
de Resposta Garantidos fixados pela instituição e integrados nos 
seus planos de atividades e de desempenho? 

x   

1.5 Os indicadores de resultados direcionados ao acesso são 
utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e 
horizontais)? Especificar 

x  
Os próprios indicadores definem o 
tipo e a periodicidade de acesso a 
prestações (vigilância de saúde) 

1.6 A instituição utiliza estes indicadores para efetuar relatórios 
periódicos de situação (para além do relatório anual previsto na 
Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto? 

x  Avaliação intercalar trimestral 

1.7 Existem planos especiais de monitorização e correção de 
desvios e/ou incumprimento de objetivos? 

x  Avaliação intercalar trimestral 

1.8Verificam-se, com regularidade, processos de revisão crítica 
da relevância e atualidade dos indicadores utilizados e respetiva 
comunicação às entidades e organismos competentes? 

x  
Semestralmente em sede de 
acompanhamento e contratualização 
com a ARSLVT 

1.9 Estão definidos procedimentos de controlo para minimizar o 
risco de erros, insuficiência, inadequação e eventual 
desvirtuação de informação (que constitui fonte ou está 
associada aos indicadores de resultados)? 

x  
Normas internas 
Gestão de Risco 

1.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de Resposta 
Garantidos?  

x  

Nas USF estão garantidos. Nas 
UCSP é difícil pelo elevado nº de 
utentes sem médico e sem enfermeiro 
atribuídos. 

1.11 Quais os Tempos de Resposta Garantidos que foram 
estabelecidos nas diferentes áreas de prestação de cuidados? 
(apresentar em mapa anexo) 

   

1.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam dos 
Planos e Relatórios de Atividades? 

 x  

1.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados no 
Contratos-programa/ Plano de Desempenho? 

 x  

1.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta, 
informação atualizada relativa ao Tempos de Resposta 
Garantidos para os diversos tipos de prestações e por patologia 
ou grupos de patologias? Especificar 

 x  

1.15 Está disponível, no sítio da internet,  informação atualizada 
das áreas de atividade/serviços disponíveis e a capacidade 
instalada e, mais concretamente, os respetivos Tempos de 
Resposta Garantidos, nas diversas modalidades de prestação de 
cuidados de Saúde? 

 x  

1.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso próprio, 
da prestação de informação aos utentes no ato de pedido ou 
marcação de consulta, tratamento ou exame, sobre os Tempos 
de Resposta Garantidos para prestação dos cuidados de que 
necessita? Indicar. 

 x  

1.17 Em caso de referenciação para outra unidade de saúde, 
estão definidos procedimentos para informar os utentes sobre o 

 x  
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tempo máximo de resposta garantido para lhe serem prestados 
os respetivos cuidados no estabelecimento de referência? 
Indicar. 

1.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e publicado 
em suporte autónomo ou consta do Relatório de Atividades 
e/ou do Plano de desempenho? 

x  Divulgado no sítio da ARSLVT 

1.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso são 
objeto de tratamento próprio, independentemente da sua 
génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade Reguladora 
da Saúde, etc.)? 
Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de reclamação, 
origem, objeto, consequências (anexo) 

x  

Todas as exposições que dão entrada no 
Gabinete do Cidadão 
independentemente da sua proveniência 
são objecto de tratamento no âmbito do 
"Sim-Cidadão" através da plataforma 
SGSR (Anexo 2) 

1.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de 
participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso são 
integradas na avaliação e medidas de correção? 

x  
 

1.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu diligências, 
intervenções ou outras medidas junto da instituição, em 
resultado de reclamações relativas ao acesso a cuidados de 
saúde? 

 x 

Não é do conhecimento do Gabinete do 
Cidadão que a ERS tenha promovido 
diligências, intervenções ou outras 
medidas junto da instituição em 
resultado de reclamações relativas ao 
acesso a cuidados de saúde 

1.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios em 
resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da Lei? 
Quantificar e caracterizar 

 x 
 

1.23 O Relatório sobre o Acesso foi objeto de auditoria pela 
Inspeção-geral das Atividades em Saúde ? 

 x 
 

1.24 As reclamações, sugestões e comentários foram 
comunicados à Direcção Geral da Saúde, no âmbito do projeto 
“SIM Cidadão”?  (anexar um mapa com resumo do tratamento 
das reclamações) 

x  

Todas as exposições são tratadas no 
âmbito do "Sim-Cidadão" e registadas na 
plataforma SGSR. Para além do 
procedimento referido as respostas às 
exposições provenientes do Livro de 
Reclamações são enviadas  via CTT para o 
Ministério da Saúde e Direcção-Geral da 
Administração e do Emprego Público. 
(Anexo 2) 
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Análise Global de Tempos Máximos de Resposta 
Garantidos no SNS 

 
 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
 
 

(ACES) 
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F. Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta garantidos (TRG) da 
entidade e tempos de resposta (TR) da entidade em 2013 

 

(Lei nº 14/2014 de 21 de Março e Portaria nº1529/2008, de 26 de Dezembro) 
Nível de acesso 

e tipo de cuidados 
TMRG TRG da entidade TR da entidade 

Ano 2013 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Cuidados prestados na unidade de saúde a pedido do utente  
� Motivo relacionado com doença 

aguda 

Atendimento no dia do pedido  Atendimento no dia 
do pedido 

Dados não disponíveis 
por insuficiência dos 
sistemas de 
informação 

� Motivo não relacionado com doença 
aguda 

10 (dez) dias úteis a partir da 
data do pedido  

10 (dez) dias úteis a 
partir da data do 
pedido 

Dados não disponíveis 
por insuficiência dos 
sistemas de 
informação 

� Renovação de medicação em caso de 
doença crónica 

72 (setenta e duas) horas após 
a entrega do pedido 

72 (setenta e duas) 
horas após a 
entrega do pedido 

Dados não disponíveis 
por insuficiência dos 
sistemas de 
informação 

� Relatórios, cartas de referenciação, 
orientações e outros documentos 
escritos (na sequência de consulta 
médica ou de enfermagem) 

48 (quarenta e oito) horas após 
a entrega do pedido 

48 (quarenta e oito) 
horas após a 
entrega do pedido 

Dados não disponíveis 
por insuficiência dos 
sistemas de 
informação 

� Consulta no domicílio a pedido do 
utente  

24 (vinte e quatro) horas se a 
justificação do pedido for 
aceite pelo profissional 

24 (vinte e quatro) 
horas se a 
justificação do 
pedido for aceite 
pelo profissional 

Dados não disponíveis 
por insuficiência dos 
sistemas de 
informação 
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ANÁLISE ESPECIFICA  

UNIDADES DE CUIDADOS de Saúde PRIMÁRIOS 
 

(ACES) 
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G. Agrupamento de Centros de Saúde / UNIDADE LOCAL DE SAÚDE  
(centros de saúde, USF, extensões) 

 

 
 

Área de cuidados 
N. º consultas 

2014 
N. º consultas 

2013 
Variação 2014 

–2013  (%) 
Nº consultas 

2012 

Variação 
2014 –2012 

(%) 

Consultas de 
Medicina Geral e 
Familiar (MGF) 

669894 736931 -0.10 742168 -0.10 

Consultas de saúde 
infantil 

106979 111318 -0.04 105976 0.00 

Consultas de saúde 
materna 

21148 20682 0.02 21703 -0.02 

Consultas de 
planeamento 
familiar 

32380 43454 -0.34 41641 -0.28 

Vigilância de doentes 
diabéticos (a) 

60802 66724 -0.09 65198 -0.07 

Vigilância de doentes 
hipertensos (b) 

151986 169918 -0.11 158377 -0.04 

Consultas médicas 
no domicílio 

7138 7363 -0.03 6923 0.03 

Consultas de 
enfermagem no 
domicílio 

50572 51904 0.02 41140 0.18 

 
fonte: SIARS> ACES Almada-Seixal> Ano= 2014, 2013, 2012 

 
a) O sistema de informação não permite distinguir o motivo de consulta se Doença ou Vigilância. Os dados expressam o 

número de consultas realizadas com registo de ICPC no âmbito da Diabetes. 
 

b) O sistema de informação não permite distinguir o motivo de consulta se Doença ou Vigilância. Os dados expressam o 
número de consultas realizadas com registo de ICPC no âmbito da Hipertensão. 
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Anexo 1 – MAPA RESUMO DOS INDICADORES DE CONTRATUALIZAÇÃO DE 2014 
 
 

 

Tipo Indicador  

Âmbito Nacional 

Acesso 
Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos 

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000 inscritos 

Desempenho Assistencial 

Proporção inscritos >= 14 A, c/ hábitos tabágicos   

Proporção MIF, com acompanhamento adequado em PF 

Proporção de RN de termo, de baixo peso 

Proporção jovens 14A, c/ cons. méd. vig. e PNV 

Taxa de internamentos DCV, entre residentes < 65 A 

Incidência de amputações major membro inferior (DM), em residentes 

Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót. 

Proporção consultas médicas presenciais, com ICPC-2 

Proporção medicamentos faturados que são genéricos  

Eficiência 
Despesa medicamentos faturados, por utilizador (PVP)  

Despesa MCDT faturados, por utilizador SNS (p. conv.)  

Satisfação Proporção de utilizadores muito satisfeitos 

Âmbito  Regional 

Desempenho Assistencial 

Proporção mulheres [50; 70[ A, c/ mamogr. (2 anos) 

Proporção utentes [50; 75[A, c/ rastreio cancro CR 

Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ colpoc. (3 anos) 

Proporção DM2 em terapêutica c/ insulina 

Âmbito Local 

Desempenho Assistencial 
Proporção hipertensos com risco CV (3 A) 

Proporção adultos c/ depres., c/ terap. anti-depr. 
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Anexo 2 – QUADROS RESUMO DISCRIMINATIVO DOS TRATAMENTO DAS RECLAMAÇÕES EM 2014 

 

Unidades 
Anuladas pelo 

exponente 

Registadas no SGSR 

Total 
Por tratar 

Pendente 
Audição 

Pendente 
Decisão 

Finalizadas 
SGSR 

USF Feijó    0     8 8 

USF Cova Piedade 1 0     35 36 

USF Monte   0     62 62 

USF Sobreda   0     19 19 

USF Pragal    0     17 17 

UCSP Charneca 1 53     11 65 

UCSP FXN   34     23 57 

UCSP Costa/Trafaria   47     6 53 

UCSP RDL   121 5   14 140 

UCSP Santo Antonio 
Laranjeiro 

  6 1   75 82 

Saúde Publica   0 1   5 6 

CDP   0     0 0 

AC Fim de semana   14     30 44 

Sub Total 2 275 7   305 589 

UCSP Amora 2 0 4   90 96 

UCSP Corroios   0     68 68 

SAP Amora   0     0 0 

USF Torre 2 0     26 28 

USF Amora Saudável 2 0     22 24 

USF Rosinha   0     17 17 

USF CSI Seixal   0     21 21 

USF FF+ 1 0     19 20 

USF Cuidar Saúde   0     16 16 

USF Pinhal Frades   0     8 8 

USF Servir Saúde   0     4 4 

URAP         1 1 

Sub Total 7   4   292 303 

TOTAL 9 275 11 0 597 892 
Fonte: Gabinete do Cidadão, ACES Almada-Seixal, Abril 2015 
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Unidades 
Origem exposições alvo de tratamento 

Anuladas 
exponente 

Livro 
Reclamações 

Outras 
vias 

Total OUTROS a) 

USF Feijó    8 0 8 1 

USF Cova Piedade 1 31 4 36 12 

USF Monte   45 17 62 11 

USF Sobreda   19 0 19 11 

USF Pragal    4 13 17 0 

UCSP Charneca 1 59 5 65 34 

UCSP FXN   52 5 57 0 

UCSP Costa/Trafaria   49 4 53 12 

UCSP RDL   131 9 140 59 

UCSP Santo Antonio 
Laranjeiro 

  68 14 82 57 

Saúde Publica   5 1 6 4 

CDP   0 0 0 0 

AC Fim de semana   43 1 44 15 

Sub Total 2 514 73 589 216 

UCSP Amora 2 83 11 96 22 

UCSP Corroios   58 10 68 5 

SAP Amora       0 0 

USF Torre 2 24 2 28 4 

USF Amora Saudável   22 2 24 6 

USF Rosinha   16 1 17 4 

USF CSI Seixal   18 3 21 2 

USF FF+ 1 16 3 20 6 

USF Cuidar Saúde   16 0 16 5 

USF Pinhal Frades   6 2 8 0 

USF Servir Saúde   4 0 4 0 

URAP   1 0 1 0 

Sub Total 5 264 34 303 54 

TOTAL 7 778 107 892 270 
Fonte: Gabinete do Cidadão, ACES Almada-Seixal, Abril 2015 
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OBJECTO 
Não foi possível através do modulo estatistico da plataforma disponivel ao 

Gabinete do Cidadão, obter os dados relativos ao objecto da exposição, por 
questões de desempenho da mesma 

TIPO 

Livro 
Reclamações 

Reclamações 131 52 60     49     73 8 30 45 4 19 0 5 43 519 

Elogios                               1     

ERS Reclamações                                     

Cx Sugestões 
Reclamações                       11 13         24 

Elogios                         2         2 

Carta 
Reclamações 2   2     1     1   1 1           8 

Elogios                       1           1 

ARS/SGSR Reclamações   1                   3         1 5 

E-mail 
Reclamações 4 2 1     2     8   2 1           20 

Elogios                       2           2 

Portal Saúde Reclamações                 2                 2 

  Elogios                                     

DGS/SGSR Reclamações 3   1     1     3   1 1       1   11 

TOTAL 140 55 64     53     87 8 34 65 19 19 0 7 44 595 

Consequências 

As exposições são sujeitas à avaliação do Diretor Executivo bem como as propostas  do Gabinete 
do Cidadão relativamente à melhoria do acesso ; Foi dado conhecimento de todas as respostas 
aos Coordenadores das Unidades, bem como aos repetivos visados, permitindo a reflexão  pela  

equipa sobre o objecto da exposição 
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OBJECTO 
Não foi possível através do modulo estatistico da plataforma disponivel ao 

Gabinete do Cidadão, obter os dados relativos ao objecto da exposição, por 
questões de desempenho da mesma 

TIPO 

Livro 
Reclamações 

Reclamações 85 58       24 20 16 18 16 16 6 4   0 1 0 264 

Elogios             2   1                 3 

ERS Reclamações                                     

Cx Sugestões 
Reclamações 1                 2   1           4 

Elogios                   1   1           2 

Carta 
Reclamações 5 2       1   1 1 1               11 

Elogios     1         1                   2 

ARS/SGSR Reclamações   3             1                 4 

E-mail 
Reclamações 3 4       1 2   1     1           12 

Elogios                                     

Portal Saúde Reclamações 2 1                               3 

  Elogios                                     

DGS/SGSR Reclamações                                     

TOTAL 96 68 1     26 24 18 22 20 16 9 4   0 1 0 305 

Consequências 

As exposições são sujeitas à avaliação do Diretor Executivo bem como as propostas  do Gabinete 
do Cidadão relativamente à melhoria do acesso ; Foi dado conhecimento de todas as respostas 
aos Coordenadores das Unidades, bem como aos repetivos visados, permitindo a reflexão  pela  

equipa sobre o objecto da exposição 

fonte: Gabinete Cidadão – ACES Almada-Seixal, Abril 2015 
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1. Mensagem do DIRECTOR EXECUTIVO 
 
 

O presente Plano de Desempenho reflecte as opções da Direcção do ACES Almada-Seixal (ACES 

AS), num quadro fortemente marcado pela escassez de recursos que condicionam a estratégia 

e a vida da organização, justificando opções que num contexto e ambiente mais favoráveis 

provavelmente não seriam tomadas. 

Assumindo que a ARSLVT, IP definiu a estratégia, compete-nos hierarquizar as opções, 

programar as acções e mobilizar os recursos, pelo que este documento constitui-se como um 

instrumento fundamental que visa a transparência na decisão, o empenhamento de todos os 

colaboradores e o envolvimento e a capacitação dos nossos utentes, completando, assim, o 

ciclo de gestão com o maior grau possível de efectividade. 

O Plano de Desempenho é composto para além da presente introdução, por quatro partes. A 

segunda reporta-se ao enquadramento do ACES AS, nomeadamente, à caracterização 

demográfico-social e determinantes em saúde, cuja informação se baseia em grande parte no 

Plano Local de Saúde, elaborado pela Unidade de Saúde Pública do ACES AS. A terceira parte 

diz respeito às actividades previstas, onde se incluí a visão, missão, valores e objectivos 

operacionais para o ano 2014, finalmente, a quarta e última parte, discrimina a proposta de 

contratualização externa com o DPC da ARSLVT, IP. 

 

Diretor Executivo 
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2. CARATERIZAÇÃO DO ACES  

2.1 POPULAÇÃO E TERRITÓRIO 

O diagnóstico demográfico que se apresenta neste documento foi efectuado tendo por 
base os resultados do XV Recenseamento geral da população – Censos 2011, usados de 
forma directa (e, neste caso, aferidos para o momento censitário) ou como base das 
estimativas para 31 de Dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2012, efectuadas pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Os concelhos de Almada e Seixal situam-se na Península de Setúbal, uma das cinco 
unidades territoriais estatísticas da Região de Saúde de Lisboa, segundo a Nomenclatura 
das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) em vigor (figura 1).  

 

Figura 1. Mapa dos concelhos de Almada e Seixal 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Anuário Estatístico da Região de Lisboa 2011; edição 2012 

 

No total, de acordo com o Censos 2011, os dois concelhos, à data, abrangiam 332.299 
residentes, dos quais 174.030 (52,4%) residiam no concelho de Almada e 158.269 (47,6%) 
no concelho do Seixal. No seu conjunto, a população residente nos concelhos de Almada e 
Seixal – 332.299 habitantes - constituía perto de metade (42,6%) da população residente 
na Península de Setúbal (779.399 residentes) e 11,8% da residente na Região de Saúde de 
Lisboa (2.821.876 residentes) (Quadro 1).  

Em 2011, cerca de 6% da população residente em cada um dos concelhos em análise, 
correspondia a população estrangeira com estatuto legal de residente. 

Com uma área de aproximadamente 70 km2, o concelho de Almada apresentava uma 
densidade populacional de 2.478,8 habitantes por Km2 (habitante/km2), uma das mais 
elevadas da Península de Setúbal e muito superior à média regional (RSLVT: 940,0 
habitante/km2). A densidade populacional do concelho do Seixal, embora inferior à do 
concelho de Almada, é também das mais elevadas da Península de Setúbal: 1.657,3 
habitante/km2.  

Ambos os concelhos mantêm um crescimento populacional assinalável, situando-se nos 
dez concelhos na Região de Lisboa com maior crescimento na última década. De acordo 
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com os resultados censitários de 2001 e 2011, no concelho de Almada a população 
aumentou cerca de 8% (+13.205 habitantes) e a do concelho do Seixal cerca de 5% (+7.998 
habitantes), na última década (Quadro 1).  

 

Quadro 1. População residente nos concelhos de Almada e Seixal por sexo, em 2001 e 2011, e 
respectiva variação proporcional (%) 

Local 

População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 
(%) 

HM H M HM H M HM H M 

Portugal 10.356.117 5.000.141 5.355.976 10.562.178 5.046.600 5.515.578 2,0 0,9 3,0 

Região de 
Lisboa 

2.661.850 1.275.659 1.386.191 2.821.876 1.334.605 1.487.271 6,0 4,6 7,3 

Almada e 
Seixal 

   332.299 158.412 173.887 
   

Almada 160.825 77.815 83.010 174.030 82.496 91.534 8,2 6,0 10,3 

Seixal 150.271 73.718 76.553 158.269 75.916 82.353 5,3 3,0 7,6 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 
Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres 

 

No quadro 2 resume-se a população residente por freguesia, segundo o Censos 2011. As 
duas freguesias de maior dimensão populacional situam-se no concelho do Seixal – Amora 
e Corroios, com dimensões perto dos 50.000 habitantes, embora na da Amora se tenha 
verificado um decréscimo populacional na última década (figura 2). No conjunto dos dois 
concelhos, seguem-se, por dimensão populacional, as freguesias de Charneca da Caparica 
(situada no concelho de Almada e com 29.763 habitantes) e de Arrentela (situada no 
concelho do Seixal e com 28.886 habitantes). A menos populosa é a freguesia do Seixal 
(2.776 habitantes), seguida pelas da Trafaria, Cacilhas e Pragal (estas situadas no concelho 
de Almada), contando cada uma com menos de 10.000 habitantes (quadro 2). 
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Quadro 2. População residente nas freguesias dos concelhos de Almada e Seixal por sexo, em 2001 e 
2011, e respectiva variação proporcional (%) 

Freguesias 

População residente 2001 População residente 2011 Variação 2001-2011 (%) 

HM H M HM H M HM H M 

Concelho de Almada 160.825 77.815 83.010 174.030 82.496 91.534 8,2 6,0 10,3 

Almada 19.513 8.974 10.539 16.584 7.480 9.104 -15,0 -16,6 -13,6 

Cacilhas 6.970 3.238 3.732 6.017 2.684 3.333 -13,7 -17,1 -10,7 

Caparica 19.327 9.622 9.705 20.454 9.846 10.608 5,8 2,3 9,3 

Charneca Caparica 20.418 10.222 10.196 29.763 14.647 15.116 45,8 43,3 48,3 

Costa da Caparica 11.708 5.802 5.906 13.418 6.384 7.034 14,6 10,0 19,1 

Cova da Piedade 21.154 9.921 11.233 19.904 9.082 10.822 -5,9 -8,5 -3,7 

Feijó 16.072 7.816 8.256 18.884 8.977 9.907 17,5 14,9 20,0 

Laranjeiro 21.175 10.294 10.881 20.988 9.941 11.047 -0,9 -3,4 1,5 

Pragal 7.721 3.743 3.978 7.156 3.394 3.762 -7,3 -9,3 -5,4 

Sobreda 10.821 5.281 5.540 15.166 7.287 7.879 40,2 38,0 42,2 

Trafaria 5.946 2.902 3.044 5.696 2.774 2.922 -4,20 -4,4 -4,0 

Concelho do Seixal 150.271 73.718 76.553 158.269 75.916 82.353 5,3 3,0 7,6 

Aldeia de Paio Pires 10.937 5.435 5.502 13.258 6.433 6.825 21,2 18,4 24,0 

Amora 50.991 24.937 26.054 48.629 23.185 25.444 -4,6 -7,0 -2,3 

Arrentela 28.609 14.059 14.550 28.886 13.782 15.104 1,0 -2,0 3,8 

Corroios 46.475 22.774 23.701 47.661 22.843 24.818 2,6 0,3 4,7 

Fernão-Ferro 10.753 5.322 5.431 17.059 8.369 8.690 58,6 57,3 60,0 

Seixal 2.506 1.191 1.315 2.776 1.304 1.472 10,8 9,5 11,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 
Legenda: HM: homens e mulheres; H: homens; M: mulheres 

 

No concelho do Seixal, com excepção da freguesia da Amora, verificou-se, entre 2001 e 
2011, um aumento populacional em todas as freguesias, com particular destaque para 
Fernão-Ferro (+ 58,6%). Pelo contrário, no concelho de Almada a variação foi negativa em 
mais de metade das freguesias, a saber: Almada, Cacilhas, Pragal, Cova da Piedade, 
Trafaria e Laranjeiro. Contudo, o aumento populacional observado nas freguesias da 
Charneca da Caparica (+45,8%) e da Sobreda (+40,2%) é de assinalar (figura 2). 

 



 

Plano de desempenho Página 8 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 

Figura 2. População residente nas freguesias dos concelhos de Almada e do Seixal (2001 e 2011) 
 

 

No ano 2011, foram registados 1.766 nascimentos vivos no concelho de Almada e 1.856 
óbitos, o que implicou, pela primeira vez no concelho de Almada desde o ano 2000, um 
saldo natural negativo de -90, e uma taxa de crescimento natural de -0,05%1. Este facto é 
consistente com a reduzida natalidade observada neste concelho desde há vários anos, e 
com o envelhecimento da população, factor determinante por si só de maior risco bruto 
potencial de morrer. O saldo migratório foi também negativo (cerca de -500), e traduzido 
por uma taxa de crescimento migratório de -0,26%, dando continuidade ao observado, 
neste concelho, durante a última década, tendo negativado a partir de 2008. Em 2011, a 
taxa de crescimento efectivo foi negativa (-0,31%), quer à custa do seu componente 
natural quer do migratório (média nacional: -0,29%; média regional: 0,03%). Do exposto, 
podemos concluir que o aumento populacional observado entre 2001 e 2011 (+13.205 
pessoas), se ficou a dever a um saldo efectivo positivo nesta década à custa do 
movimento natural no período 2001-2010, e do movimento migratório no período 2001-
2007. Em 2012, manteve-se a variação decrescente, tendo-se observado uma taxa de 
crescimento efectivo de -0,79%, à custa das suas duas dimensões parcelares (figura 3).  

Inversamente ao observado no concelho de Almada, o concelho do Seixal mantem um 
saldo efectivo positivo, pese embora a redução da taxa de natalidade e o leve aumento da 
taxa bruta de mortalidade observada nos últimos anos, bem como a redução algo 
acentuada da taxa de crescimento migratório. Em 2011, o saldo natural foi de +578, 
tendo-se registado 1.720 nados-vivos e 1.142 óbitos (taxa de crescimento natural de 
+0,37%). No mesmo ano, o saldo migratório foi negativo (taxa de crescimento migratório 
de -0,22%), o que parece ter sido um acontecimento único na última década, tendo 

                                                
1 Nota: nos indicadores apresentados, foram usadas as estimativas populacionais para 31 de Dezembro de 
2011 efectuadas pelo INE a partir dos dados censitários de 2011. 
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voltado a positivar em 2012 (taxa de crescimento migratório de +0,46%) (figura 3).  

 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Estatísticas territoriais; 2013 

          Figura 3. Taxas de crescimento natural (%), crescimento migratório (%) e crescimento efectivo 
(%), em 2012, nos concelhos de Almada e Seixal, na Região de Saúde de Lisboa e em Portugal 

 

O quadro 3 apresenta a distribuição da população residente por grandes grupos etários 
nos concelhos de Almada e Seixal, nos dois últimos anos censitários (2001 e 2011), e as 
variações entre cada ano. 

A estrutura etária na população dos concelhos de Almada e Seixal e respectiva variação na 
última década apresentam evoluções distintas, que importa destacar.  

As pirâmides etárias dos dois concelhos, que de seguida se apresentam, ilustram, 
também, tais diferenças (figuras 4 e 5). 

Quadro 3. População residente nos concelhos de Almada e Seixal [número e proporção (*)] por grandes 
grupos etários, em 2001 e 2011, e respectiva variação absoluta e proporcional (%) 

Grandes 
grupos etários 

(anos) 

População residente 2001 (HM) População residente 2011 (HM) Variação 2001-2011  

Número Proporção (%) Número Proporção (%) Absoluta Proporcional (%) 

Concelho de 
Almada 

160.825  100,0 174.030  100,0 13.205 8,2 

0-14 22.662  14,1 25.583  14,7 2.921 12,9 

15-24 21.655  13,5 17.667  10,2 -3.988 -18,4 

25-64 89.563  55,7 95.055  54,6 5.492 6,1 

65 ou mais 26.945  16,7 35.725  20,5 8.780 32,6 
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Concelho do 
Seixal 

150.271 100,0 158.269  100,0 7.998 5,3 

0-14 25.092  16,7 25.747  16,3 655 2,6 

15-24 22.578  15,0 17.229  10,9 -5.349 -23,7 

25-64 87.474  58,2 90.860  57,4 3.386 3,9 

65 ou mais 15.127  10,1 24.433  15,4 9.306 61,5 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 
Legenda: HM: homens e mulheres; (*) Cada proporção corresponde ao peso proporcional do respectivo grupo etário no total da 
população do ano em análise 

No geral, a população residente no concelho do Seixal apresenta uma estrutura etária 
mais jovem. Ao contrário do observado no concelho de Almada, o número de crianças e 
jovens com menos de 15 anos é superior ao de idosos (correspondendo a 16,3% versus 
15,4% da população total), justificando um índice de envelhecimento inferior a 100 (94,9 
idosos por 100 jovens, em 2011) (quadro 4). O referido índice ultrapassa, em Almada, 
largamente esse valor (139,6 por 100, em 2011). No Seixal, o peso proporcional dos 
outros grandes grupos etários entre os 15 e os 64 anos também se apresentava acima do 
observado em Almada, embora a diferença não pareça ter tanto significado (quadro 3).   

Contudo, a estrutura etária da população do Seixal parece estar a sofrer um processo de 
envelhecimento relevante, objectivado pelo aumento na última década de mais de 60% 
da população com idade igual ou superior a 65 anos. Por outro lado, entre 2001 e 2011, 
verificou-se, no concelho do Seixal, uma discreta redução do número de crianças dos 0 
aos 4 anos e um decréscimo importante de jovens e adultos jovens com idades entre os 
15 e os 24 anos, que embora presente também no concelho de Almada, foi de maior 
magnitude no Seixal (-18,4% em Almada; -23,7% no Seixal), tanto no seu valor absoluto 
como no respectivo peso proporcional no total da população.  
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 

Figura 4. Pirâmide etária do concelho do Seixal, em 2001 e 2011 

 

No concelho de Almada, para além da redução de efectivos dos 15 aos 24 anos e dos 25 
aos 29 anos, destaca-se, na última década, o aumento de 32,6% do grupo de 65 ou mais 
anos numa população já de si envelhecida, embora o aumento observado entre 1991 e 
2001 seja de magnitude superior (+51,4%).  

De salientar, ainda, o aumento do número de crianças e jovens com menos de 15 anos 
(+12,9%, entre 2001 e 2011), ao contrário da variação negativa observada entre 1991 e 
2001 (-16,0%). 

Assim, embora claramente envelhecida, a população residente no concelho de Almada 
parece esboçar alguma tendência no sentido do seu rejuvenescimento à custa dos grupos 
etários mais jovens, aspecto que a análise da natalidade pode vir a clarificar. 

Ainda assim, a análise da magnitude do índice de envelhecimento (139,6 por 100, 
conforme já referido) não deixa margens para dúvidas quanto ao estado envelhecido da 
população residente no concelho de Almada, situando-se acima da média regional (117,3 
por 100; valor de 2011) e da média nacional (130,6 por 100; valor de 2011), apesar do 
envelhecimento observado de forma generalizada no País. 

Do mesmo modo, o importante aumento do índice de envelhecimento na última década 
no concelho do Seixal, levanta preocupações quanto à influência do envelhecimento 
populacional como factor determinante do estado de saúde da população local e da 
procura dos serviços de saúde. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 

Figura 5. Pirâmide etária do concelho de Almada, em 2001 e 2011 

 

O quadro 4 mostra, ainda, os índices de dependência nos dois concelhos, cuja evolução, 
na última década, alerta para as potenciais consequências que o aumento do peso 
proporcional da população economicamente não-activa pode provocar no equilíbrio 
económico e social das comunidades (quadro 4). 

 

Quadro 4. Índices de dependência e índice de envelhecimento observados nos concelhos de Almada e 
do Seixal, em 2001 e 2011 

Indicadores 2001 2011 2001 2011 

 Concelho de Almada Concelho do Seixal 

Índice de dependência dos jovens (por 
100) 

20,4 22,7 22,8 23,8 

Índice de dependência dos idosos (por 

100) 
24,2 31,7 13,7 22,6 

Índice de dependência total (por 100) 44,6 54,4 36,5 46,4 

Índice de envelhecimento (por 100) 118,9 139,6 60,3 94,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 

 

A introdução na análise demográfica de indicadores de construção recente, com destaque 
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para o índice da longevidade2, o índice de rejuvenescimento da população activa3 e o 
índice de sustentabilidade potencial4 (quadro 5) permite complementar a evidência 
quanto ao processo de envelhecimento e suas consequências, nos âmbitos económico, 
social e de saúde. 

Conforme esperado, o índice de longevidade é mais elevado no concelho de Almada 
quando comparado com o do Seixal, traduzindo um elevado peso proporcional das idades 
acima dos 74 anos no grupo de todos os idosos. O seu incremento na última década foi 
importante, posicionando o concelho de Almada, conjuntamente com o de Lisboa, no 
grupo dos dois concelhos da Região de Lisboa com os valores mais elevados (concelho de 
Lisboa: 52,9 por 100; concelho de Almada: 46,7 por 100) (1). Ainda assim, em comparação 
com Almada, a média nacional revelou-se mais elevada (47,9 por 100) e a regional apenas 
ligeiramente inferior (45,7 por 100). 

 
 
 
 

Quadro 5. Índice de longevidade, índice de 
rejuvenescimento da população activa e índice de 
sustentabilidade potencial observados nos concelhos de 
Almada e do Seixal, em 2001 e 2011 

Local 2001 2011 

Concelho de Almada 

Índice de longevidade (por 100) 37,3 46,7 

Índice de rejuvenescimento da população 
activa (por 100) 

124,3 84,6 

Índice sustentabilidade potencial  4,1 3,2 

Concelho do Seixal 

Índice de longevidade (por 100) 35,6 39,7 

Índice de rejuvenescimento da população 
activa (por 100) 

166,0 91,6 

Índice sustentabilidade potencial  7,3 4,4 

 
 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Censos 2001 e Censos 2011; edição 2012 
 

2.2 FACTORES DETERMINANTES DA SAÚDE 

O capítulo anterior resume a situação demográfica das populações dos concelhos de 
Almada e do Seixal. Foi efectuada uma análise separada dos dois concelhos, pois, como se 
pode constatar, a situação demográfica difere de forma importante, sendo necessário 

                                                
2 Obtido a partir do cálculo da proporção obtida entre o número de pessoas com idade igual ou superior 
a 75 anos e o número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 
3 Obtido a partir do cálculo da razão entre o número de pessoas com idade entre os 20 e os 29 anos e o 
número de pessoas com idade entre os 55 e os 64 anos. 
4
 Obtido a partir do cálculo da razão entre o número de pessoas com idade entre os 15 e os 64 anos e o 

número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. 

O rejuvenescimento da população 
activa recuou em ambos os 
concelhos, conforme esperado 
face à redução do peso do grupo 
de efectivos dos 20 aos 29 anos, 
embora com maior relevância no 
concelho do Seixal. Partindo, em 
2001, de uma situação relativa 
mais favorável, o índice de 
rejuvenescimento da população 
activa no concelho do Seixal 
reduziu 74,4 pontos, 
aproximando-se, em 2011, do 
valor observado no concelho de 
Almada e tornando-se inferior às 
médias regional e nacional, que se 
situam na ordem dos 94 por 100.  
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enquadrar concelho a concelho, quer a caracterização demográfica, quer os factores 
determinantes do âmbito da demografia, no contexto do planeamento da saúde. 

Para além do determinismo directo, a investigação na área da saúde tem fornecido 
evidência da importância dos factores demográfico-sociais como determinantes a 
montante (ou drivers) de outros determinantes cuja natureza específica leva à inclusão 
noutros grupos. 

Factores biológicos 

Para além das vulnerabilidades associadas à idade, como factor demográfico e 
simultaneamente biológico, já referidas, destaca-se neste capítulo os aspectos 
relacionados com a gravidez e parto. Naturalmente que os factores incluídos neste 
capítulo não se esgotam como factores determinantes biológicos, são no entanto os que 
consideramos mais relevantes no nosso ACES. 

Gravidez e parto 

Neste âmbito, assumem particular importância os grupos etários extremos da idade fértil 
pelos riscos de doença e morte prematura e evitável potencialmente associados à gravidez 
e ao parto. Estes aspectos são ainda mais prementes na Península de Setúbal, uma das 
zonas geográficas com maior taxa de fecundidade na adolescência, na ordem de 18,6%o, 
em 2011, quando comparada com a média da Região de Lisboa (17,5%o) e do País 
(13,3%o). 

Importa, pois, não só conhecer e monitorizar os casos de gravidez por idade da mãe na 
altura do parto, com particular destaque para a gravidez na adolescência e nas mulheres 
com idade acima dos 35 anos, como, também, dispor dos serviços prestadores de 
cuidados de saúde adequados ao planeamento das famílias, acompanhamento da gravidez 
e parto, e saúde infantil, ao nível dos cuidados primários e hospitalar. 

Dos 1.673 nascimentos vivos registados em 2012 no concelho de Almada, 5,1% 
corresponderam a mães com menos de 20 anos de idade, valor superior à média regional 
(3,8%) e nacional (3,6%). Do mesmo modo, no Seixal, dos 1.655 nascimentos vivos 
registados em 2012, 4,0% ocorreram em mães nesse grupo etário. A gravidez na 
adolescência parece, pois, tratar-se de um determinante de saúde prioritário nestes 
concelhos. Algumas das jovens mães são provenientes de países em que a gravidez 
precoce é uma opção voluntária associada à convicção da melhoria da condição social 
e/ou económica da jovem. 

Por outro lado, a proporção de nascimentos vivos filhos de mães com idade igual ou 
superior a 35 anos, embora próxima das médias nacional e regional, correspondeu a cerca 
de um quarto de todos os nascimentos vivos nos dois concelhos, o que, pela sua 
magnitude e potenciais efeitos na saúde da mãe e da criança, justifica, também, a 
priorização da gravidez acima dos 34 anos como factor determinante da saúde. 

A proporção de baixo peso à nascença tem-se mantido, em Almada e Seixal, em valores 
entre os 8 e 9%, muito próximos dos valores médios nacional e regional. 
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2.3 ESTADO DE SAÚDE – DADOS DE MORTALIDADE E DE MORBILIDADE  

Mortalidade  

Os concelhos de Almada e Seixal contribuíram de forma decisiva para a extraordinária 
evolução do nível de saúde da população infantil em Portugal, apresentando, à data, taxas 
de mortalidade infantil e seus componentes de muito baixo valor, embora o risco de 
morrer infantil se mantenha ligeiramente superior no concelho do Seixal, nos últimos anos 
(figura 6). As taxas que se apresentam são quinquenais, para reduzir as dificuldades 
inerentes à análise dos fenómenos representados por pequenos números (em 2011, 
foram registados 2 óbitos infantis no concelho de Almada e 3 no concelho do Seixal). 

No último quinquénio disponível (2008-2012), a taxa de mortalidade infantil foi de 2,2%o 
no concelho de Almada e 2,5%o no do Seixal, ambas inferiores às registadas a nível 
regional (3,7%o) e nacional (3,2%o) (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística: Estatísticas territoriais; 2013 

Figura 6. Taxas quinquenais de mortalidade infantil (%o), observadas nos concelhos de Almada e do 
Seixal, entre 1996 e 2012  

 
O componente neonatal apresenta-se, também inferior aos valores médios da Região de 
Lisboa e de Portugal, em ambos os concelhos, com particular destaque para o concelho de 
Almada, onde compete com os melhores marcadores de saúde infantil a nível 
internacional. A taxa quinquenal de mortalidade neonatal observada no quinquénio 2008-
2012 foi de 1,3%o em Almada e de 2,0%o no Seixal (valor regional de 2,6%o; valor nacional 
de 2,1%o).  

No que respeita à mortalidade geral, conforme abordado na análise da situação 
demográfica, o risco bruto de morrer estimado tem vindo a aumentar no concelho de 
Almada, embora de forma aparentemente ligeira, tendo sido de 10,7%o em 2011. No 
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Seixal, a taxa bruta de mortalidade foi, no mesmo ano, de 7,2%o. 

Atendendo às diferenças da estrutura etária em cada concelho ao longo do tempo, e entre 
regiões geográficas diferentes, a comparação das taxas de mortalidade no tempo e no 
espaço exige o estudo das taxas de mortalidade específicas por idade, e o cálculo de taxas 
ajustadas por idade, que se encontra em curso. 

Sem prejuízo do referido anteriormente, dos dados de mortalidade disponíveis, destaca-se 
as taxas brutas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, que, no concelho de 
Almada variaram de forma oscilante entre 3,5%o e 4,1%o, no período 2004 a 2012. No 
concelho do Seixal, a mesma taxa variou entre 2,1%o e 2,4%o, no mesmo período. 
Destaque ainda para a taxa bruta de mortalidade por tumores malignos que, ao contrário 
das causadas por doenças do aparelho circulatório, cresceu de forma aparentemente 
regular no referido intervalo, entre valores de 2,4%o a 2,9%o no concelho de Almada, e 
1,3%o a 2,0%o no do Seixal. 

O estudo analítico da mortalidade nos dois concelhos alvo constitui uma das necessidades 
de investigação no ACES Almada-Seixal. 

Tuberculose 

A tuberculose constitui um dos problemas de saúde major da Península de Setúbal pela 
tradicional elevada incidência, numa das regiões de saúde (Região de Lisboa) de maior 
risco em Portugal. No início da década de 2000, o concelho de Almada apresentava a mais 
elevada incidência da Península, e o concelho do Seixal situava-se no grupo de maior risco 
de adoecer. De entre os factores determinantes aparentemente mais relevantes, 
destacava-se, em Almada, a co-infecção com o vírus de imunodeficiência humana 
adquirida e a toxicodependência, e no concelho do Seixal, a imigração de países de 
elevada prevalência. 

Na última década, a incidência da tuberculose tem vindo a reduzir-se de forma 
aparentemente sustentada nos dois concelhos. Contudo, para além das necessidades de 
manutenção das estratégias implementadas, mantêm-se as preocupações no que respeita 
à tuberculose multirresistente e à tuberculose infantil, cujos casos nacionais se 
concentram na área metropolitana de Lisboa, incluindo a zona norte do distrito de 
Setúbal. 

No ano 2012, o número de casos de tuberculose registado foi de 33 no concelho de 
Almada, correspondendo a uma taxa de incidência cumulativa um pouco abaixo dos 
18%ooo, cerca de um quarto da registada no início da década de 2000. No concelho do 
Seixal foram no mesmo ano registados 23 casos (taxa de incidência de cerca de 15%ooo), o 
que evidencia, também, redução relevante do risco de adoecer, relativamente ao 
observado ano 2000. 

 

2.4 ESTRUTURA ORGÂNICA DO ACES AS 

O ACES AS foi criado pela Portaria nº 394-B/2012 de 29/11. 

É composto por 25 Unidades Funcionais de prestação direta de cuidados de saúde: 13 
USF; 7 UCSP; 1 URAP, 1 CDP, 1 USP e 2 UCC. Na prestação direta de cuidados integram 
ainda 2 Atendimentos Complementares a funcionarem ao fim-de-semana e feriados no 
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Concelho de Almada e no Concelho do Seixal, no período compreendido entre as 9 e as 
17 horas.  
Fazem ainda parte da estrutura do ACES AS o Gabinete do Cidadão, o Serviço de 
Gestão do Risco (Comissão de Controlo de Infecção; Gestão de Resíduos Hospitalares e 
Saúde Ocupacional) e a Unidade de Apoio à Gestão. 
As unidades encontram-se distribuídas por 22 edifícios. 

2.3 Recursos Humanos  

Atualmente desempenham funções 635 colaboradoras efectivas do mapa do ACES AS, 
o que representa uma diminuição de 1,6% relativamente ao ano de 2013 (anexo). 
Todavia se tivermos em consideração, também, os Assistentes Técnicos em Regime de 
Prestação de Serviços que deixaram o ACES AS no dia 31 de dezembro de 2013, bem 
como os Enfermeiros em Regime de Acumulação de Funções que foram obrigados a 
rescindir em 30 de Junho do mesmo ano, a diminuição é de 6,9%.  
Importa referir que têm pedido de aposentação em curso desde 2012 mais 37 
profissionais (sendo espectável que se aposentem ao longo de 2014), distribuídos 
pelas seguintes carreiras profissionais: 

• Médicos – 11 profissionais (1 pedido de rescisão de contrato ao abrigo do DL 
89/2010) 

• Assistentes Técnicos – 17 profissionais 

• Assistentes Operacionais – 4 profissionais 

• Enfermeiros – 2 profissionais 

• Técnicos de Diagnóstico e Tratamento – 2 profissionais (1 por extinção do posto 
de trabalho) 

• Informático – 1 profissional 
 
Face ao que antecede, importa que o Conselho Diretivo (CD) da ARSLVT autorize a 
abertura de Concursos Internos já solicitada, sob pena de nos vermos impossibilitados 
de responder aos utentes sem médico atribuído e à procura nas situações de doença 
aguda. Os utentes sem médico atribuído representam actualmente 19,4% (69.751 
utentes utilizadores) para um total de 358.649 utentes inscritos no ACES AS. Com a 
saída prevista dos 11 médicos do ACES AS ficarão mais 17.500 utentes sem médico 
atribuído, ou seja, um total de 87.251 (24,3%) utentes inscritos sem médico. 
Importa ainda que o CD da ARSLVT tenha em consideração, ao atribuir as vagas de 
colocação dos futuros especialistas de MGF, a situação crítica destes utentes, como 
também o esforço impar (de investimento) que este ACES faz, na formação pós 
graduada.  
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3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

3.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

VISÃO 

“Desenvolver capacidades para a elaboração de uma estratégia local de saúde que 
permita o funcionamento integrado das Unidades Funcionais do ACES e Instituições 
com quem se articula.” 

 

MISSÃO 

“Assegurar a promoção da saúde, a prestação de cuidados e a sua continuidade e, a 
racionalização da utilização de recursos, num quadro de articulação entre entidades, 
através de um processo de melhoria continua, envolvendo o cidadão” 

 

VALORES 

• Melhorar a acessibilidade, a qualidade e a efectividade; 

• Melhorar a gestão dos recursos; 

• Promover o trabalho em equipa, em parceria e em complementaridade; 

• Estimular o trabalho na comunidade; 

• Utilizar a avaliação e o benchmarking como ferramentas de motivação e 

envolvimento. 

 

3.2 PRINCIPAIS LINHAS ESTRATÉGICAS 
 

A partir da análise do estado de saúde da população e seus factores determinantes foi 
possível seleccionar tecnicamente os problemas de saúde, os grupos populacionais e os 
factores determinantes para intervenção. Como critérios de selecção dos problemas de 
saúde foram utilizados os critérios major de priorização de problemas de saúde – 
magnitude, transcendência social e vulnerabilidade técnica - em função dos dados de 
saúde disponíveis, e outros critérios quando adequado, com destaque para o risco 
potencial de doença na ausência ou redução da capacidade de execução das actividades 
de prevenção e/ou controlo. 

No grupo das crianças e jovens, destacam-se como problemas de saúde (ou áreas de 
saúde) com indicação técnica para priorização na intervenção, ou como factores 
determinantes (protectores ou de risco), os seguintes: 

� Doenças transmissíveis: 

� Doenças evitáveis pela vacinação e outras doenças infecciosas eliminadas, 
ou em processo de eliminação (como por exemplo a sífilis congénita), que 
urge manter em valores nulos de incidência; 

� Tuberculose na infância e nos jovens, incluindo as formas resistentes; 

� Saúde oral; 

� Toxicodependência nos jovens; 
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� Gravidez na adolescência; 

� Factores determinantes protectores: 

� Factores ambientais protectores da saúde; 

� Comportamentos protectores da saúde sobretudo através da alimentação 
adequada e prática adequada de exercício físico; 

� Factores determinantes de risco: 

� Riscos comportamentais, especialmente no que respeita ao consumo de 
álcool, de tabaco e de outras dependências, à possibilidade de ocorrência de 
acidentes e à possibilidade de IST; 

� Comunidades particularmente carenciadas do ponto de vista socioeconómico. 

 

Nos adultos, destacam-se como problemas de saúde (ou áreas de saúde) com indicação 
técnica para priorização na intervenção, ou como factores determinantes (protectores ou 
de risco), os seguintes (grande parte em sobreposição aos seleccionado para os mais 
jovens): 

� Doenças não-transmissíveis: 

� Doença Coronária (incluídas nas causas de morte de maior magnitude); 

� Tumores malignos rastreáveis (incluídos nas causas de morte de maior 
magnitude); 

� Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica; 

� Saúde mental quer no âmbito da promoção/prevenção quer no âmbito do 
tratamento e reabilitação; 

� Doenças transmissíveis: 

� Tuberculose;  

� Infecção pelo vírus de imunodeficiência humana / Síndrome de 
Imunodeficiência Humana Adquirida (VIH/SIDA) (a co-infecção tuberculose e 
SIDA tem-se mantido elevada nos concelhos de Almada e Seixal); 

� População envelhecida e com reduzido suporte social e familiar, designadamente 
no concelho de Almada; 

� Instabilidade social e económica; 

� Comunidades de imigrantes pouco inseridos socialmente; 

� Implementação da Comissão da Qualidade e Segurança. 
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3.3 ACES AS ESCOLA 

O ACES Almada-Seixal tem actualmente em formação nos vários anos de internato médico de 
MGF e Saúde Pública 86 profissionais. Encetou-se como estratégia formativa a constituição de 
“Grupos de Prática Clínica”, sob orientação e estratégia pedagógica da Direção do Internato 
Médico da Zona Sul para os médicos internos de MGF do 4º Ano. 

Paralelamente os médicos internos de MGF do 3º ano e respectivo orientador irão colaborar 
voluntariamente num projeto de prestação de cuidados especializados a grupos vulneráveis no 
âmbito da saúde infantil e da saúde da mulher para utentes sem médico atribuído, 
potenciando desta forma a sua aprendizagem em contexto de prática clínica efectiva. 

Na sequência da intervenção da UCF da Saúde da Mulher e da Criança, com acções no 
âmbito de desenvolvimento de competências e em colaboração com a DGS para os 
Enfermeiros Especialista em Saúde da Mulher, pretende-se continuar a implementar a 
prática da vigilância da saúde da mulher, nomeadamente, nos actos da contracepção 
de longa duração. 

O ACES AS tem ainda uma cultura formadora que queremos manter com as várias 
academias e escolas com quem o Núcleo de Formação e Qualidade da ARSLVT e o 
Núcleo de Formação e Investigação do ACES AS têm protocolos firmados. 
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4 .  PLANO DE ATI VIDAD ES 

QUAR 2013 

• Promover e melhorar a saúde da população inscrita no ACES AS 

• Reforçar o Sistema de Saúde 

• Garantir um Serviço Nacional de Saúde sustentável e bem gerido 

 

4.1. OBJETIVOS E ATIVIDADES DO ACES AS 

a) Assegurar a acessibilidade aos cuidados de saúde aos utentes com e sem 
médico de família. 

Considerando o elevado número de profissionais (médicos; enfermeiros; 
assistentes técnicos e assistentes operacionais) que saíram das várias UF 
em 2013 e, os que por aposentação se perspectiva venham a deixar o 
Agrupamento em 2014, a estratégia definida consiste: 

I. Abertura de Concursos Internos nas carreiras profissionais de 
Enfermagem; Fisioterapia; Assistentes Técnicos e Assistentes 
Operacionais. O pedido de abertura dos concursos já foi solicitado ao 
CD da ARSLVT. Aguardamos despacho urgente da referida entidade. 

II. Readequar a tipologia de atendimento com especial atenção às 
consultas programadas (registo clínicos, problemas ativos e terapêutica 
crónica/guia de terapêutica crónica) e distribuição, ao longo dos 
períodos de atendimento, de espaços de atendimento no âmbito da 
doença aguda; 

III. Melhorar a articulação com o Hospital Garcia de Orta, potenciando a 
referência bidireccional dos utentes, reforçar as consultorias, 
aumentando as consultas de especialidades médicas em ambiente CSP, 
com cedência de espaço no edifício Rainha D. Leonor e aumentando as 
colheitas de produtos para análise no âmbito da Patologia Clínica, 
processamento das análises no hospital e envio dos resultados via 
electrónica ao médico de MGF requisitante. 

b) Reorganizar as unidades funcionais USP; URAP e ECCI. 

I. Reorganizar os Centros de Vacinação Internacional e respectivas 
Consultas do Viajante no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários da 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em que a USP cobrirá as áreas 
geodemográficas do ACES Almada-Seixal, do ACES Arco-Ribeirinho e do 
ACES Arrábida; 

II. Integrar todos os grupos profissionais dispersos no ex-ACES de Almada 
na URAP (Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de 
cardiopneumologia, estomatologista, higienistas orais e assistentes 
sociais) e reequacionar o contributo destes profissionais para o plano de 
desempenho do ACES; É necessário dotar o ACES de 3 novos 
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equipamentos de estomatologia, por um lado para substituir 1 
equipamento com 40 anos e em elevado estado de obsolescência e 
dotar dois locais de prestação de cuidados onde não existem 
equipamentos; 

Pretende-se avançar com dois polos integrados de consultas de 
sessação tabágica, problema de elevada magnitude no ACES. Esta 
iniciativa insere-se no desenvolvimento nos programas de continuidade 
de cuidados em articulação com o HGO no âmbito da diabetes, DPOC, 
Doença coronária, Saúde mental e doenças neoplásicas rastreáveis; 

III. Reorganizar a referenciação no âmbito das ECCI. 

c) Reorganizar os espaços com otimização dos recursos humanos e equipamento 
e diminuição de custos de funcionamento com aumento de eficiência.  

I. Unificar as UCSP Francisco Xavier de Noronha e Rainha Dona Leonor 
numa única unidade funcional e num único espaço, permitindo 
rentabilizar genericamente os Recursos Humanos. Esta medida impõe-
se pela saída de médicos por aposentação, saída de Assistentes 
Técnicos e Assistentes Operacionais em regime de prestação de serviço 
das UCSP referidas;  

II. Unificar as UCSP da Costa da Caparica e da Trafaria, com encerramento 
da UCSP da Trafaria; Pretende-se avançar com a constituição da USF 
Costa do Mar, se se vier a concretizar a abertura de vagas de colocação 
dos MMGF que fazem parte da candidatura já aprovada pela ERA e CD 
da ARSLVT; 

III. Transferir o Serviço de Gestão de Risco para o Edifício do Laranjeiro; 

IV. Libertar o edifício do “Monte Velho” e entrega ao legítimo proprietário; 

d) Diminuir custos de fornecimentos e serviços. 

I. Rever as necessidades das unidades em transporte para a prestação de 
cuidados de saúde, com adequação dos recursos existentes, 
minimizando custos com outsourcing, com apoio de software Sistema 
Gestão de Transportes de Pessoal; 

II. Rever e reorganizar o trabalho nas Unidades Funcionais dos Assistentes 
Operacionais, em função dos recursos disponíveis, com a finalidade de 
diminuir o recurso a outsourcing para limpeza, higiene e segurança dos 
edifícios; 

III. Criar depósitos avançados de material de consumo, promovendo a 
gestão de stocks ao nível de todas as unidades funcionais na sequência 
da implementação por parte da ARSLVT do projeto “Armazéns 
Avançados”; 

IV. Centralizar o processo de esterilização na Central de Esterilização do 
Hospital Garcia de Orta, a custo zero, como contrapartida da cedência 
de utilização dos espaços do ACES (Edifício Luis António Verney) pelo 
hospital. 
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4.2. CONDICIONANTES AO PLANO DE ATIVIDADES 

I. Contexto nacional de regressão com diminuição ao longo do ano de 2013 e 
2014 (efectivo e expectável como demonstrado no ponto 2.3 – Recursos 
Humanos) de profissionais de saúde nomeadamente médicos, enfermeiros, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais, bem como a restrição 
orçamental para aquisições quer ao nível das necessidades imediatas quer de 
investimento e formação; 
 

II. Continuidade da reorganização dos ACES (Almada e Seixal) que ainda persiste 
com a constituição do ACES Almada Seixal em Janeiro de 2013 e pela 
necessidade de adaptação sistemática de estruturas para fazer face à saída 
constante e ininterrupta de profissionais, em detrimento da governação clínica 
e estabilidade das equipas; 
 

III. Ausência de resposta da tutela a propostas de resolução de problemas 

que afetam a prestação de cuidados, nomeadamente, no 

desinvestimento na renovação e readequação de instalações e 

equipamentos. 

 


