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O presente documento carateriza as atividades programadas da Administração Regional de 

Saúde do Centro (ARS Centro, IP) para o ano de 2017. Atividades enquadradas com os objetivos 

constantes do Plano Regional de Saúde deste instituto público do Ministério da Saúde - 

alinhados, por sua vez, com o Plano Nacional de Saúde (PNS).  

São diversas as áreas de intervenção constantes do Plano de Atividades para 2017, sendo que 

todas elas vão ao encontro das políticas de saúde vigentes e dos problemas de saúde priorizados 

pelo PNS. Não seria racional nem eficiente o desalinhamento de atividades relativamente às 

políticas de saúde vigentes, uma vez que a região de saúde do Centro concorre, com os seus 

resultados em saúde, para os resultados do todo nacional. 

Saliento que a ARS Centro, IP exibe indicadores de saúde que são, em regra, mais favoráveis do 

que os do restante País. Longe de nos envaidecer, tal realidade apenas nos motiva para fazer 

ainda mais com melhores resultados, numa estratégia de parcerias intra e extra-setoriais. De 

facto, a saúde tem nos parceiros externos muito valorosos aliados ou não fosse, enquanto 

resultado, determinada fundamentalmente pelas condições de vida. 

No entanto, incumbe à rede de serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) organizar 

a resposta no respeitante aos vários níveis de cuidados de saúde: primários, hospitalares e 

continuados integrados. Para 2017 - e em consistência com os grupos setoriais ministeriais - a 

ARS Centro, IP prioriza o relançamento da reforma dos cuidados de saúde primários (CSP), 

iniciada em 2007-2008, bem como da reforma hospitalar.  

Quanto aos cuidados continuados integrados, além da promoção da integração dos doentes na 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), acresce o desafio da 

implementação do plano estratégico para os cuidados paliativos, recentemente constituídos em 

rede nacional própria. 

Otimizar os recursos do SNS e do restante sistema de serviços de saúde implica internalizar esses 

mesmos recursos: só assim podemos assegurar a sustentabilidade do SNS, património de 

Portugal e de todos os portugueses. Otimizar os recursos do SNS implica, primordialmente, a 

capacitação e a literacia em saúde da população. 

Cidadãos mais informados e capacitados na saúde e na gestão da doença crónica ou de episódios 

agudos de doença são cidadãos que concorrem para uma resposta, por parte da rede de serviços 

de saúde do SNS, mais efetiva e sustentável. Remonta a 2005 a criação, na ARS Centro, IP, de um  
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programa vocacionado para a capacitação em saúde, através do projeto “Conhecer Saúde”. Em 

2008 foi criado o programa regional de capacitação e literacia em saúde que coordenou  

campanhas destinadas à população em geral em contexto pré-pandémico (gripe sazonal, 2008) 

e pandémico (2009). 

São diversas as áreas de intervenção constantes do presente plano de atividades, todas elas 

concorrendo para a melhoria dos indicadores de saúde da região Centro. No entanto, de nada 

serve um plano se não tiver executores institucionais e individuais/profissionais. 

A todos os profissionais de saúde da região Centro e, designadamente, aos que exercem as suas 

funções nos serviços centrais (sede e departamentos), Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências e unidades funcionais dos serviços 

desconcentrados (ACES) da ARS Centro, IP e, muito em particular, aos coordenadores dos 

programas regionais de saúde, sedeados no Departamento de Saúde Pública/Observatório 

Regional de Saúde, o reconhecimento do Conselho Diretivo pelo labor e dedicação em prol da 

saúde da região Centro. 

 

 

José Manuel Azenha Tereso 

(Presidente do Conselho Diretivo)  
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1.1. NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E MISSÃO 

A ARS Centro, IP é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado 

de autonomia administrativa, financeira e património próprio.  

É dirigida por um conselho diretivo, constituído presentemente por um presidente e dois vogais, 

possuindo no âmbito da sua área geográfica de atuação as ATRIBUIÇÕES elencadas no 

Decreto-lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro. 

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

o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

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

como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva execução a nível regional; 

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

proteção e promoção da saúde das populações; 

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

de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das 

dependências; 

f) Desenvolver, consolidar e participar na gestão da RNCCI de acordo com as orientações 

definidas; 

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

a execução dos necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de 

cuidados de saúde, supervisionando a sua afetação; 

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

e equipamentos; 

i) Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP (ACSS), recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de 

saúde integrados ou financiados pelo SNS e a entidades de natureza privada com ou sem fins  

 

 



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |15 

 

 

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

e) e f);  

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

privadas, de acordo com as orientações definidas pela ACSS, e afetar os respetivos recursos 

financeiros; 

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

contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação 

e revisão, no âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas referidas nas 

alíneas e) e f); 

l) Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores 

de cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos 

emitidos pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de 

intervenção; 

m) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de 

modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

n) Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos 

no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

o) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

p) Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação, 

modificação e fusão de serviços; 

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

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

saúde. 

Neste contexto, a ARS Centro, IP pretende ser reconhecida como uma organização que adota a 

seguinte MISSÃO: garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso 

à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às 

necessidades em saúde, respeitando as regras de equidade, cumprindo e fazendo cumprir o PNS 

e as leis e regulamentos em vigor. 
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A ARS Centro, IP desenvolve a sua Missão de acordo com os seguintes VALORES: 

 

VISÃO: Ser uma instituição que se diferencie, num SNS sustentável, por uma prestação de 

cuidados de excelência e enfoque no cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transparência Excelência Equidade Qualidade
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1.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1.2.1. ESTRUTURA ORGÂNICA 

A ARS Centro, IP é constituída por: 

Serviços centrais organizados em cinco departamentos, Departamento de Gestão e 

Administração Geral (DGAG), Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE), 

Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC), Departamento de Recursos Humanos 

(DRH), Departamento de Saúde Pública (DSP) e uma divisão, DICAD. 

Quatro unidades orgânicas flexíveis, Gabinete de Sistemas de Informação e 

Comunicações (GSIC), Unidade de Aprovisionamento, Logística e Património (UALP), Unidade de 

Estudos e Planeamento (UEP), Unidade de Investigação e Planeamento em Saúde (UIPS). 

Um gabinete, Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC). 

Quatro estruturas de apoio especializado, Equipa Regional de Apoio aos Cuidados de 

Saúde Primários (ERA), Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI), Gabinete de Relações 

Públicas e Comunicação (GRPC) e Gabinete de Farmácia e Medicamento (GFM) conforme o 

Regulamento Interno da ARS Centro, IP, publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 35, de 

19 de fevereiro de 2013. 

Seis serviços desconcentrados, designados por Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES), criados ao abrigo do Decreto-lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro e alterado pelo Decreto-

lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, nomeadamente, ACES Baixo Mondego, ACES Baixo Vouga, 

ACES Cova da Beira, ACES Dão-Lafões, ACES Pinhal Interior Norte e ACES Pinhal Litoral. 

As competências de cada departamento encontram-se descritas nas Portarias n.º164/2012, de 

22 de maio e n.º 214/2013, de 27 de junho. 
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Figura 1 | Organograma da ARS Centro, IP 

 

Fonte: ARS Centro, IP 
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1.2.2. POPULAÇÃO E TERRITÓRIO 

A região de saúde do Centro corresponde, territorialmente, à Unidade Territorial Estatística de 

Portugal (NUTS) II Centro prevista no Decreto-lei n.º 244/2002, de 5 de novembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2010, de 23 de agosto (transferência do concelho de 

Mação para o âmbito territorial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

IP). Subdivide-se em 10 NUTS de nível III e, atualmente integra 78 concelhos, distribuídos 

por 23.271 Km2, correspondendo a 27% do território de Portugal Continental.  

Segundo a Base de Dados Portugal Contemporâneo (PORDATA) estimam-se 1.685.307 

residentes no final do ano de 2015, no âmbito territorial da região de saúde do Centro 

correspondendo a 17% da população residente no Continente. 

Quadro 1 | Estimativa da população residente na região de saúde do Centro em 2015 

Território 
População 
Residente 

Peso 

Baixo Mondego 347.838 20,6% 

Baixo Vouga 364.313 21,6% 

Beira Interior Norte 104.334 6,2% 

Beira Interior Sul 72.605 4,3% 

Cova da Beira 82.986 4,9% 

Dão-Lafões 259.168 15,4% 

Pinhal Interior Norte 125.672 7,5% 

Pinhal Interior Sul 29.580 1,8% 

Pinhal Litoral 257.572 15,3% 

Serra da Estrela 41.239 2,4% 

Total 1.685.307 - 

Fonte: PORDATA 

A população residente feminina corresponde a 52,7% do total da população e a masculina a 

47,3%. 

A pirâmide etária da população residente apresenta um estreitamento na base, consequente do 

declínio da população jovem e um alargamento nas faixas etárias medianas, características dos 

países afetados pelo envelhecimento, através do aumento do número de idosos. 
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Figura 2 | Pirâmide etária da população residente na região de saúde do Centro 

 

Fonte: PORDATA 

Em termos dos principais indicadores demográficos, tal como se observa no quadro seguinte, 

verifica-se que na região Centro, comparativamente com as outras regiões, os índices de 

dependência de idosos, de envelhecimento e de longevidade, bem como a taxa bruta de 

mortalidade apresentam os segundos valores mais elevados. 

Quando se analisa a taxa bruta de natalidade, o Centro ocupa a última posição, com um valor 

de 7,1‰ em 2015. 

Quanto à taxa de mortalidade infantil, a região Centro ocupa a terceira melhor posição que se 

traduz no valor de 2,7‰. 

Quadro 2 | Indicadores demográficos em 2015 

Indicadores Demográficos Continente Norte  Centro Lisboa Alentejo Algarve 
Posição 
Região 
Centro 

Índice de dependência de idosos (%)  32,0 27,7 36,2 32,5 39,4 32,4 2.ª 

Índice de envelhecimento (%)  146,9 135,8 180,1 130,1 189,0 137,0 2.ª 

Índice de longevidade (%)  49,0 47,8 52,3 46,0 54,6 50,4 2.ª 

Taxa bruta de natalidade (‰)  8,2 7,5 7,1 10,1 7,6 9,2 5.ª 

Taxa bruta de mortalidade (‰)  10,5 9,3 12,2 9,7 14,4 10,9 2.ª 

Taxa de mortalidade infantil (‰)  2,9 2,6 2,7 3,1 3,6 2,2 3.ª 

Fonte: PORDATA 

Fonte: INE 
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Para maior detalhe sobre a saúde da população da área geográfica de 

influência da região de saúde do Centro sugere-se a consulta do Perfil 

Regional de Saúde desenvolvido pelos Observatórios Regionais de Saúde 

dos DSP das ARS do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve 

no site da ARS Centro, IP, disponível em: http://www.arscentro.min-

saude.pt/Documents/informa%C3%A7%C3%B5es/2017/PeRS_Centro_2016.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.arscentro.min-saude.pt/Documents/informa%C3%A7%C3%B5es/2017/PeRS_Centro_2016.pdf
http://www.arscentro.min-saude.pt/Documents/informa%C3%A7%C3%B5es/2017/PeRS_Centro_2016.pdf
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1.2.3. REDE DE PRESTAÇÕES DE SAÚDE 

1.2.3.1. CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Os CSP estão organizados, na área de influência da ARS Centro, IP, em seis ACES e duas Unidades 

Locais de Saúde (ULS), designadamente, ULS de Castelo Branco e ULS da Guarda. 

Figura 3 | Mapa dos ACES e ULS da região de saúde do Centro 

 

Fonte: ARS Centro, IP 

A rede de CSP da região de saúde do Centro inclui 85 Centros de Saúde (CS), sendo 21 integrados 

nas ULS de Castelo Branco e Guarda e os restantes 64 nos ACES da ARS Centro, IP. 

No final do ano de 2016 existiam 63 USF, das quais 40 Modelo A e 23 Modelo B, 85 Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) devidamente formalizadas e 56 Unidades de Cuidados 

na Comunidade (UCC). 
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Quadro 3 | Unidades funcionais de prestação de CSP a 31.12.2016 

ACES | ULS CS USF 
UCSP 

(formalizadas) 
 UCC 

Baixo Mondego 15 19 13 11 

Baixo Vouga 11 20 14 11 

Cova da Beira 3 0 5 3 

Dão Lafões 15 14 11 9 

Pinhal Interior Norte 14 3 11 12 

Pinhal Litoral 6 6 14 4 

ULS Castelo Branco  8 0 4 4 

ULS Guarda 13 1 13 2 

Total 85 63 85 56 

Fonte: SIARS | ARS Centro, IP 

No final do ano de 2016, a região de saúde do Centro tinha um total de 1.742.427 utentes 

inscritos, 86% dos quais nos serviços desconcentrados da ARS Centro, IP (ACES) e 14% nas 

ULS. Do total de utentes inscritos, 38%, equivalente a 667.431, encontram-se inscritos em USF. 

No que respeita aos utentes sem médico de família atribuído (excluindo as situações que 

resultam da opção do utente), o seu número alcançava os 50.583 em dezembro de 2016, o que 

representa uma diminuição de 47,1% comparativamente ao período homólogo de 2015. 

Quadro 4 | População inscrita nos ACES e ULS a 31.12.2016 

População inscrita  

2015 2016 Var.  
 2015 / 2016 

(n.º população inscrita) N.º  Peso N.º  Peso 

Com médico de família 1.667.995 94,2% 1.684.663 96,7% 1,0% 

Sem médico de família 95.556 5,4% 50.583 2,9% -47,1% 

Sem médico de família por opção 7.512 0,4% 7.181 0,4% -4,4% 

Total 1.771.063 - 1.742.427 - -1,6% 

Fonte: SIARS | ARS Centro, IP 

A taxa de utilização global de consultas médicas, em 2016, foi de 72%, enquanto que a mesma 

taxa referente aos últimos três anos foi de 86,5%. O valor total de consultas realizadas no ano 

de 2016 foi de 5.864.087 (incluindo urgentes) um acréscimo de 3% (171.827 consultas) 

relativamente ao ano anterior, porém, este é ainda um valor provisório. 
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No quadro seguinte é possível observar alguns indicadores de produção dos CSP. 

Quadro 5 | Indicadores dos CSP em 2016 

Indicadores 
2016 

(valores 
provisórios) 

Taxa de utilização de consultas médicas (3 anos) 86,5% 

Total de consultas realizadas 5.864.087 

Percentagem de consultas urgentes realizadas 9,8% 

Despesa de medicamentos prescritos, por utilizador (preço de venda ao público) 193,2 € 

Despesa de MCDT prescritos, por utilizador (preço convencionado) 59,9 € 

Proporção de medicamentos prescritos que são genéricos 56% 

Fonte: SIARS | ARS Centro, IP 

DESAFIOS 2017: 

 

 

 

 

  

01 | Apoiar o relançamento da reforma dos CSP

02 | Prosseguir o objetivo da criação de mais USF na região 

03 | Prosseguir com o ciclo anual de contratualização externa e apoio à contratualização 
interna dos ACES

04 | Apostar na promoção da saúde e prevenção da doença

05 | Promover adequada literacia em saúde, reforçando a capacidade de escolha 
informada, com transparência 

06 | Melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e reduzir as desigualdades no acesso à 
saúde através da renovação/construção de unidades de saúde
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1.2.3.2. CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES 

A rede hospitalar da ARS Centro, IP é constituída, desde 1 de abril de 2011, por cinco Centros 

Hospitalares (Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE, Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, 

Centro Hospitalar de Leiria EPE, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE e Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, EPE), dois Hospitais Centrais especializados (Instituto 

Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE e o Centro de Medicina Física e 

Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais), um Hospital Distrital (Hospital Distrital da 

Figueira da Foz, EPE), dois Hospitais do Setor Público Administrativo (Hospital 

Arcebispo João Crisóstomo e Hospital Doutor Francisco Zagalo) e três Hospitais 

integrados em duas ULS (Hospital Sousa Martins, da Guarda, Hospital Nossa Senhora da 

Assunção, de Seia, e Hospital Amato Lusitano, de Castelo Branco), totalizando 21 entidades 

prestadoras de Cuidados de Saúde Hospitalares (CSH) do SNS, correspondentes a 12 

instituições. 

Quadro 6 | Rede hospitalar da ARS Centro, IP 

Instituições Hospitalares EPE Hospitais integrados 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 

● Hospital Distrital de Águeda 

● Hospital Infante D. Pedro, EPE 

● Hospital Visconde Salreu de Estarreja  

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 
● Hospital Distrital da Covilhã 

● Hospital Distrital do Fundão  

Centro Hospitalar de Leiria, EPE 

● Hospital Bernardino Lopes de Oliveira 

● Hospital Distrital de Pombal 

● Hospital de Santo André, EPE 

Centro Hospital Tondela-Viseu, EPE 
● Hospital Cândido de Figueiredo  

● Hospital São Teotónio, EPE 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 

● Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 

● Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra 

● Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE  

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 

ULS de Castelo Branco, EPE ● Hospital Amato Lusitano 

ULS da Guarda, EPE 
● Hospital Sousa Martins 

● Hospital Nossa Senhora da Assunção 
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Hospitais SPA 

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais - Tocha 

Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede 

Hospital Doutor Francisco Zagalo - Ovar 

Fonte: ARS Centro, IP 

No ano de 2016, realizaram-se 2.246.438 consultas médicas nas instituições hospitalares da 

região (uma redução de 1,1% quando em comparação com o ano anterior) e que representam 

um peso de 18% no contexto de produção nacional.  

A lotação praticada a dezembro de 2016 (excluindo berçário, quartos particulares, lar de 

doentes, cuidados paliativos na rede, psiquiatria - curta duração, residentes, reabilitação 

psicossocial e forenses) corresponde a 4.693 camas, reduziram-se 2 camas e assistiu-se a uma 

diminuição, em 1,9%, do número de doentes internados relativamente ao ano anterior.  

Em contrapartida observa-se a tendência de aumento da cirurgia de ambulatório (acréscimo de 

3,3% em 2016 relativamente ao ano de 2015), o que vai ao encontro das orientações da Tutela 

no que respeita a esta prática, ou seja, privilegiar os cuidados prestados em ambulatório 

(médicos e cirúrgicos), em benefício da qualidade e conforto assistenciais e em detrimento dos 

cuidados prestados em internamento. 

Em 2016 efetuaram-se 12.090 partos (um acréscimo de 0,99% relativamente ao ano anterior), 

o que representa um peso de 17% da totalidade de partos realizados no país.  

No quadro seguinte é possível observar alguns indicadores de produção dos CSH por região de 

saúde. 

Quadro 7 | Indicadores de produção dos CSH, por região de saúde em 2016 

Indicadores  
Média 

Nacional 
Norte Centro 

Lisboa 
e Vale 

do 
Tejo 

Alentejo Algarve 

Região 
de 

Saúde 
do 

Centro 
(posição) 

Região 
Centro 

vs 
Média 

Nacional 

Percentagem de primeiras consultas 
médicas / total consultas médicas 

28,9% 29,6% 28,5% 28,1% 31,7% 27,5% 3.ª ● 

Demora média (dias) 8,18 7,64 8,15 8,62 7,71 9,90 3.ª ● 

Percentagem de cirurgia de ambulatório 
/ total de cirurgia programada 

60,7% 60,3% 60,6% 60,9% 65,2% 56,0% 3.ª ● 

Percentagem de cesarianas / total de 
partos 

27,3% 28,6% 26,8% 26,8% 26,9% 25,6% 2.ª ● 

Fonte: SICA | ARS Centro, IP 
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As questões relacionadas com o acesso aos cuidados de saúde são críticas quanto ao sucesso da 

política regional e nacional de saúde. Planear e dimensionar a oferta e orientar a procura é uma 

tarefa essencial de qualidade, básica e estruturante no âmbito das competências da ARS Centro. 

Na região de saúde do Centro, no final do ano 2016, 75% dos utentes referenciados pela 

Consulta a Tempo e Horas para a primeira consulta externa foram atendidos dentro do tempo 

máximo de resposta garantido. 

Figura 4 | Percentagem de primeiras consultas realizadas em tempo adequado, por instituição 
hospitalar a 31.12.2016 

Fonte: Transparência - Portal do SNS (consulta a 27.03.2017) 

Relativamente aos doentes inscritos para cirurgia, na região, o valor da mediana de espera para 

cirurgia (não superior a 3 meses) foi de 3,7 meses. 

Figura 5 | Percentagem de inscritos em Lista de Inscritos para Cirurgia com tempo de espera inferior ao 
tempo máximo de resposta garantido a 31.10.2016 

Fonte: Transparência - Portal do SNS (consulta a 27.03.2017) 
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Salienta-se ainda o reconhecimento de 16 Centros de Referência1, na região de saúde do 

Centro nas seguintes áreas: 

● Cardiologia de Intervenção Estrutural: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 

● Cardiopatias Congénitas: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Doenças Hereditárias do Metabolismo: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Epilepsia Refratária: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Oncologia de Adultos-Cancro do Esófago: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Oncologia de Adultos-Cancro do Testículo: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Oncologia de Adultos-Sarcomas das Partes Moles e Ósseos: Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra 

● Oncologia de Adultos-Cancro do Reto: Instituto Português de Oncologia de Coimbra 

Francisco Gentil; Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Oncologia de Adultos-Cancro Hepatobilio/Pancreático: Centro Hospitalar de Leiria; 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Oncologia Pediátrica: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Onco-Oftalmologia: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Transplante de Coração: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Transplante do Hepático: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

● Transplante Rim: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Despacho n.º 9414/2016, de 22 de julho; Despacho n.º 3653/2016, de 11 de março; Despacho n.º 11297/2015, de 8 de outubro 
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DESAFIOS 2017 

 

  

01 | Apoiar o relançamento da reforma dos CSH

02 | Prosseguir com o ciclo anual de contratualização e procurar maximizar a execução 
dos contratos-programa negociados 

03 | Manter os incentivos associados à melhoria da qualidade, eficiência e equidade dos 
serviços, inseridos nos contratos de gestão

04 | Sustentar a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada

05 | Apostar na intervenção em áreas específicas da atuação hospitalar, nas vertentes 
acesso, qualidade e desempenho económico-financeira das instituições

06 | Contribuir para as iniciativas nacionais em matéria de contratualização de cuidados 
de saúde, seja no que se refere a modelos de financiamento, integração de cuidados, 
maximização da capacidade instalada e outras áreas de atuação prioritária para a política 
de saúde
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1.2.3.3. CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

A RNCCI foi criada através do Decreto-lei n.º 101/2006, de 6 de junho. A sua implementação tem 

vindo a ser realizada de uma forma sustentada, integral, global, interdisciplinar, intersetorial 

(setores social e da saúde), tendo como base a inserção na comunidade, qualidade e 

continuidade assistencial, garantindo o princípio da autonomia e desenvolvendo a participação 

da família, fomentando a permanência das pessoas no seu domicílio e assente na metodologia 

do trabalho por objetivos. 

Na região de saúde do Centro a RNCCI teve início em novembro de 2006, com a celebração de 

26 acordos entre 17 instituições, a ARS Centro, IP e os Centros Distritais da Segurança Social, 

que se traduziram na disponibilização de 373 lugares. No final do ano de 2016 existiam em 

funcionamento 2.427 camas, distribuídas por 67 Instituições e 101 Unidades de Cuidados 

Continuados Integrados (UCCI).  

A figura seguinte apresenta a distribuição geográfica na região em termos de unidades de 

internamento e equipas domiciliárias de cuidados continuados integrados. 

Figura 6 | Distribuição das UCCI na região de saúde do Centro 

 
Fonte: ARS Centro, IP 
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A coordenação da Rede, tal como é indicado no artigo 9.º do Decreto-lei n.º 101/ 2006, de 6 de 

junho, assenta em três níveis:  

● Nacional - Núcleo Funcional para os Cuidados Continuados Integrados da ACSS; 

● Regional - Equipas de Coordenação Regionais (ECR); 

● Local - Equipas de Coordenação Local (ECL). 

Atualmente, a ECR da região é constituída por sete elementos, dos quais dois pertencem ao 

Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra e os restantes à ARS Centro, IP.  

No final do ano de 2016 encontravam-se em funcionamento 16 ECL que integram, no mínimo, 

um médico e um enfermeiro do Ministério da Saúde e um assistente social do Ministério do 

Trabalho e Segurança Social. Relativamente ao número de lugares no domicílio, cuja prestação 

de cuidados é efetuada pelas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), existiam 66 

equipas com capacidade para 887 lugares no domicílio. 

Quadro 8 | Lotação nas UCCI da ARS Centro, IP a 31.12.2016 

Designação Tipologia Lotação 

Unidades de Cuidados Continuados 

Convalescença 251 

Média Duração 775 

Longa Duração 1.332 

Paliativos 69 

Total 2.427 

Equipas de Cuidados Domiciliários ECCI 887 

Fonte: ARS Centro, IP 

Em 2016 foram admitidos 8.392 doentes na RNCCI da região de saúde do Centro, os 

valores médios das taxas de ocupação e de integração foram de 92% e 83% respetivamente. 

Quadro 9 | Taxa de integração na RNCCI a 31.12.2016 

Região de Saúde Taxa de integração  

Nacional 85,67% 

Norte 88,63% 

Centro 82,97% 

Lisboa e Vale do Tejo 78,24% 

Alentejo 87,81% 

Algarve 112,57% 

Fonte: Transparência - Portal do SNS (consulta a 27.03.2017) 
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DESAFIOS 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01 | Promover a integração de doentes na RNCCI, apoiando a continuidade dos cuidados 
entre os diferentes serviços, setores e níveis de diferenciação, mediante a articulação e 
coordenação em rede

02 | Manter a prática de acompanhamento de proximidade das unidades 

03 | Reforçar a componente de saúde mental na RNCCI através da implementação de 
unidades piloto para a prestação de cuidados continuados integrados de saúde mental



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |33 

 

 

1.2.3.4. CUIDADOS PALIATIVOS 

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

regula o acesso, dos cidadãos aos cuidados paliativos, define a responsabilidade do Estado em 

matéria de cuidados paliativos e cria a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP).  

A coordenação da RNCP, é assegurada pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e no que 

respeita ao acesso e à prioridade na admissão de doentes, segundo a Portaria n.º 340/2015, de 

8 de outubro, alterada pela Portaria n.º 165/2016, de 14 de junho, compete às ARS através dos 

Coordenadores Regionais, monitorizar as admissões de doentes, garantindo a equidade no 

acesso. 

O Despacho n.º 14311-A/2016, de 28 de novembro, aprova o Plano Estratégico para o 

desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o biénio 2017/2018. A sua implementação é 

coordenada, a nível nacional, pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, e a nível regional, 

pelas ARS, através dos respetivos Coordenadores Regionais. 

Para maior detalhe sobre o estratégia delineada, a médio prazo, sugere-se a consulta do Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 

desenvolvido pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, 

disponível em:  

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-

Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf. 

 

DESAFIOS 2017: 

 

  

01 | Implementar o Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 
na região de saúde do Centro

02 | Adequar os recursos assistenciais especializados em cuidados paliativos às 
necessidades da população, promovendo a equidade de acesso 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/11/Plano-Estrat%C3%A9gico-para-o-Desenvolvimento-CP-2017-2018-2.pdf
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1.2.3.5. CUIDADOS DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS 

ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

A DICAD tem por missão promover a integração, harmonização e qualificação das intervenções 

preventivas e terapêuticas no campo das adições na região de saúde do Centro. Compete à 

DICAD assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do 

consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição 

das dependências. A DICAD funciona no âmbito territorial de jurisdição da ARS Centro, IP e 

exerce as suas competências em estreita articulação com os diferentes departamentos, bem 

como com as unidades de intervenção local, ACES, ULS, rede hospitalar e outras instituições, 

públicas ou privadas, com intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências.  

Integram a DICAD as seguintes unidades de intervenção local:  

Centros de Resposta Integrada - Existem seis e são constituídos por equipas técnicas 

multidisciplinares que prestam cuidados integrados e globais a pessoas com comportamentos 

aditivos e dependências, em regime ambulatório, seguindo intervenções terapêuticas baseadas 

em evidência científica, com vista ao tratamento, redução de riscos e minimização de danos e 

reinserção destes doentes. 

Comunidade Terapêutica Arco-íris - Unidade de internamento para indivíduos com um 

elevado grau de desestruturação psicológica, familiar e/ou social, que tenham necessidade de 

um afastamento temporal do meio em que estavam inseridos. Dispõe de uma equipa técnica 

multidisciplinar, sendo objetivo do tratamento a reabilitação do utente.  

Unidade de Alcoologia - Unidade especializada de referência na prestação de cuidados 

integrados a doentes com problemas de abuso e dependência de álcool. Dispõe de uma equipa 

técnica multidisciplinar e realiza tratamentos em regime de internamento ou em ambulatório 

de acordo com a necessidade do tipo de desintoxicação. O tratamento integra vários 

componentes e um período de acompanhamento, com vista à manutenção da abstinência, à 

prevenção das recaídas e à reabilitação social e familiar. 

Unidade de Desabituação - Realiza tratamentos de desabituação de substâncias em 

regime de internamento. A desabituação de substâncias pressupõe apenas a estabilização do 

utente ao longo de uma diversificada cadeia terapêutica, que deve continuar após a alta do  
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internamento. Para além dos tratamentos de desabituação de substâncias em doentes com 

dependência de substâncias psicoativas e estabilização de programas com agonistas opióides 

realiza também internamentos para estabilização de doentes com comorbilidades psiquiátricas. 

Para a realização destas atividades a Unidade de Desabituação possui uma equipa técnica 

multidisciplinar. 

Quadro 10 | Indicadores da DICAD em 2016 

Unidades de Intervenção Local 
N.º 

Equipas/lotação  
Indicadores 2016 

Centros de Resposta Integrada 
Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, 

Guarda, Leiria, Viseu 

Equipas de 
Tratamento 

10 

Novos utentes 863 

Utentes ativos 4.936 

Total de consultas 72.051 

Equipas de 
Prevenção 

10 

Novos utentes 367 

Utentes ativos 620 

Total de consultas  5.190 

Comunidade Terapêutica Arco-íris 
Internamento 

Lotação 
12 

N.º de utentes 23 

Taxa de ocupação 80% 

Unidade de Alcoologia  

Ambulatório 1 

Novos utentes 593 

Utentes ativos 1.881 

Total de consultas 13.971 

Internamento 
Lotação 

27 
N.º de utentes 472 

Taxa de ocupação 80% 

Unidade de Desabituação 
Internamento 

Lotação 
10 

N.º de utentes 207 

Taxa de ocupação 70% 

Fonte: ARS Centro, IP 
 

DESAFIOS 2017: 

 

 

 

 

 

  

Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e

comportamentos aditivos
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1.2.3.6. PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS 

Considerando o caráter evolutivo da política de saúde, a qual se deve ir adaptando às condições 

da realidade nacional, às suas necessidades e recursos, a ARS Centro, IP gere, no quadro 

estabelecido pelo n.º 3 da Base XII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, as convenções 

oportunamente celebradas com o setor privado, bem como os acordos de cooperação 

celebrados com o setor social de acordo com a legislação que lhe é própria. 

O quadro seguinte identifica o número de entidades do setor privado e do setor social a operar 

na área de jurisdição da ARS Centro, IP, com as quais foram celebrados convenções e acordos 

de cooperação visando garantir o acesso direto dos utentes do SNS às unidades de cada uma 

das entidades que prestam serviços de saúde na área dos meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica (MCDT). 

 

Quadro 11 | Número de entidades convencionadas (por área) com a ARS Centro, IP a 31.12.2016 

Prestadores 
Aveiro 

Castelo 
Branco 

Coimbra Guarda Leiria Viseu Oficial 
do SNS 

(Público) 
Total 

Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social 

Análises Clínicas 7 0 3 0 14 2 5 0 6 0 12 0 9 58 

Anatomia Patológica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

Cardiologia 6 2 6 1 18 2 1 1 8 3 2 0 6 56 

Diálise 3 0 1 0 4 0 1 0 3 0 2 0 0 14 

Eletroencefalografia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Endoscopia 
gastrenterológica 

19 1 3 1 25 2 3 0 9 2 4 0 4 73 

Especialidades 
médico-cirúrgicas 
(consultas) 

0 0 0 0 10 2 0 0 1 2 0 1 0 16 

Medicina nuclear 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

Medicina física e de 
reabilitação 

5 7 2 2 5 12 1 2 3 8 1 4 1 53 

Pneumologia e 
imunoalergologia 

0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 1 0 3 13 

Radiologia 8 5 3 1 18 3 1 0 8 4 6 1 8 66 

Total 48 15 20 6 101 24 12 3 39 20 29 6 36 359 

Fonte: ARS Centro, IP 

DESAFIOS 2017: 

 

Adequar a oferta de cuidados de saúde às necessidades da população, garantindo a

rentabilização da capacidade instalada no SNS e considerando os recursos financeiros

disponíveis
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1.3. ÁREAS DE INTERVENÇÃO  

Em 2017, a ARS Centro, IP, no âmbito das suas atribuições, e através do DSP, manter-se-á atenta 

ao estado de saúde das populações bem como à identificação das suas necessidades e à 

avaliação do impacto da prestação de cuidados. Para além disso, deverá monitorizar os 

Programas de Saúde no cumprimento do PNS e assegurar a vigilância epidemiológica dos 

fenómenos de saúde e dos seus determinantes. A gestão dos Laboratórios de Saúde Pública e o 

apoio ao desempenho das Autoridades de Saúde será também uma prioridade. 

Será efetuado igualmente o acompanhamento dos programas regionais de grande relevância 

para este instituto público, pelo seu pioneirismo e transcendência em saúde pública, 

nomeadamente os Projetos “pão.come” e “sopa.come”, que pretendem reduzir o consumo de 

cloreto de sódio na população da região Centro; o Projeto Mais-Contigo e o Projeto de Prevenção 

da Violência entre Parceiros Íntimos, em fase de plena consolidação e com caráter pioneiro em 

termos nacionais. 

Dar-se-á atenção ao Plano Estratégico de Baixo Carbono e da Ecoeficiência na Administração 

Pública e, na área da Saúde Ambiental, o enfoque estará nos programas dirigidos aos 

determinantes com impacto potencial na saúde humana: Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas, Vigilância da Qualidade da Água, do Ar. 

Procurar-se- á também manter o importante apoio às Autoridades de Saúde que lhes permita 

intervir, em nome do Estado, na defesa da Saúde Pública, na prevenção da doença, e na 

promoção da saúde, controlando os fatores de risco. 

Serão ainda reforçadas as funções do Observatório em sintonia e num esforço colaborativo com 

os DSP das outras ARS e cujos resultados convém destacar: 

● Elaboração dos Perfis Locais e Regionais de Saúde 

● Estudos de mortalidade infantil 

● Colaboração com o Instituto Nacional de Estatística 

● Elaboração de diagnósticos de situação 
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A ARS Centro, IP, em 2017, no seguimento do Despacho n.º 6401/2016, de 16 de maio que 

determina o desenvolvimento dos programas de saúde prioritários, encetará a implementação 

do novo Programa da Atividade Física. Ainda no âmbito do referido Despacho, designadamente 

o novo Programa Hepatites Virais e do Despacho n.º 3618-A, de 10 de março, o Programa 

Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados evidencia-se que, não obstante de se 

aguardarem orientações tutelares, serão objeto de diagnóstico durante o ano 2017. 

As estratégias que a ARS Centro, IP propõe para a concretização dos seus objetivos através de 

Programas/Projetos/Planos encontram-se devidamente detalhadas no capítulo 7. Estas 

constituem um quadro de referência estável e de médio prazo para a região e servem de base 

ao Plano de Atividades 2017. 

Estratégias de atuação: 

Estratégias 
  

Áreas de Intervenção 

      

Doenças de Evolução Prolongada 

  ● Prevenção e Controlo da Diabetes 

  ● Saúde Mental 

  ● Prevenção da Doença Oncológica 

  ● Doenças Respiratórias 

  ● Vigilância e Controlo das Doenças Cérebro-Cardiovasculares 

      

Cuidados Paliativos 
  

● Implementação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos 
Cuidados Paliativos 

      

Intervenção sobre os determinantes 
de saúde 

  ● Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

  ● Promoção da Alimentação Saudável e Atividade Física 

  ● Promoção da Saúde em Contexto Escolar 

  ● Promoção da Saúde Oral 

  ● Promoção da Saúde Ocupacional 

  ● Dependências (tabaco, álcool) 

  ● Prevenção de Acidentes 

  

● Serviços dos Laboratórios de Saúde Pública em articulação com os 
Programas de saúde 

      

Vigilância Epidemiológica e Prevenção 
e Controlo das Infeções e Resistência 

aos Antimicrobianos 

  ● Doenças Infeciosas e Transmissíveis (VIH/Sida, Tuberculose) 

  ● Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

  ● Vacinação 

  ● Doenças de Declaração Obrigatória 
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Estratégias 
  

Áreas de Intervenção 

      

Saúde Ambiental 

  ● Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

  ● Gestão de Resíduos Hospitalares 

  ● Vigilância da Qualidade da Água 

      

Outras Áreas 

  ● Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 

  ● Plano Estratégico do Baixo Carbono 

  ● Autoridade de Saúde 

  ● Medicina do Viajante 

  ● Observatório Regional de Saúde 
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02.  

RECURSOS PLANEADOS 
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2.1. RECURSOS HUMANOS 

A ARS Centro, IP dispunha em 31 de dezembro de 2016 de 4.438 profissionais, valor 

correspondente aos Serviços Centrais e aos ACES.  

Para 2017 prevê-se uma diminuição de 0,3% (menos 14 profissionais) no total dos funcionários.  

Quadro 12 | Número de profissionais da ARS Centro, IP 31.12.2016 

Grupo Profissional  * Categoria Carreira 
N.º de 

Efetivos   
31.12.2016 

Previsão 
de 

saídas 
2017 

Previsão 
de 

Entradas  
2017 

Previsão 
de efetivos  
31.12.2017 

Pessoal Dirigente 

Dirigentes - Direção Superior  3 1 1 3 

Dirigentes - Direção Intermédia 
(1.ª e 2.ª)  

11 0 0 11 

Subtotal 14 1 0 13 

Pessoal Médico 

Médicos  971 41 62 992 

Médicos em formação pré-
carreira 

293 71 108 330 

Subtotal 1.264 112 170 1.322 

Pessoal de Enfermagem Enfermeiros 1.225 4 111 1.332 

Administradores Hospitalares  Administradores Hospitalares  1 1 0 0 

Inspetores  Inspetores  0 0 0 0 

Investigadores  Investigadores  0 0 0 0 

Pessoal Técnico Superior de 
Saúde  

Técnicos Superiores de Saúde  74 15 26 85 

Pessoal Técnico de 
Diagnóstico e Terapêutica 

Técnicos de Diagnóstico e 
Terapêutica 

150 0 3 153 

Técnico Superior Técnicos Superiores  190 2 10 198 

Pessoal de Informática 

Especialistas de Informática  13 0 0 13 

Técnicos de Informática 6 0 1 7 

Subtotal 1.659 22 151 1.788 

Assistente Técnico  

Assistentes Técnicos  1.001 29 10 982 

Coordenadores Técnicos (incluí 
Chefes de Secção) 

19 0 0 19 

Subtotal 1.020 29 10 1.001 

Assistente Operacional Assistentes Operacionais 481 32 6 455 

Total  4.438 196 338 4.580 

Fonte: ARS Centro, IP 

Os profissionais em causa referem-se a recursos com contrato individual de trabalho em funções 

públicas, cedência de interesse público, mobilidade e comissões de serviço.  
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No gráfico seguinte é possível observar a evolução do número de profissionais a exercer funções 

na ARS Centro, IP, desde 2009. 

Figura 7 | Evolução do número de profissionais  

 
Fonte: ARS Centro, IP 

A descida acentuada do número de profissionais que se observa em 2009 e em 2010 justifica-se 

pela criação das ULS da Guarda (01.10.2008) e Castelo Branco (01.01.2010), pela definição da 

nova área de jurisdição territorial da ARS Centro, IP (01.03.2009), e pelo aumento das 

aposentações antecipadas. O acréscimo de profissionais em 2013 deve-se à integração dos 

profissionais do DICAD na ARS Centro, IP.  
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2.2. FORMAÇÃO 

O levantamento de necessidades de formação teve por base um inquérito realizado junto dos 

vários Departamentos, Unidades Orgânicas, Gabinetes, Estruturas de apoio e Serviços 

desconcentrados da ARS Centro, IP. 

Os cursos que farão parte da candidatura ao Portugal 2020, Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego (aquando da sua abertura), considerando as necessidades identificadas e cuja 

realização está sujeita a aprovação, serão os seguintes: 

● Cuidados de Saúde Primários (saúde infantil e juvenil, saúde reprodutiva, 

acompanhamento do adolescente, violência de género, entre outros); 

● Cuidados Continuados (Cuidados paliativos e Dor Crónica) em parceria com a 

Coordenação Regional de Cuidados Paliativos da ARS Centro; 

● Enfermagem e Prestação de Cuidados de Saúde (classificação internacional para a 

prática de enfermagem, tratamento de feridas, saúde mental, cuidados paliativos, 

humanidade na prestação de serviços, cuidados continuados, reabilitação); 

● Medicina Geral e Familiar: Oftalmologia Básica, Estomatologia Básica, Insulinoterapia 

Básica, Reumatologia e Nutrição e Prescrição de Exercício; 

● Prevenção, Controlo e Tratamento de Doenças Oncológicas, Diabetes, Problemas 

Ligados ao Álcool, Tabaco e Drogas, Infeção VIH/SIDA e outras Doenças de Transmissão 

Sexual; 

● Saúde Pública (Vacinação, Projeto + Contigo e Rastreios); 

● Tecnologias de Informação (utilização das ferramentas do office e outros programas 

específicos); 

● Urgência e Emergência. 

Foram apresentadas duas candidaturas, aguardam aprovação, para a temática da Violência 

Doméstica e Igualdade de Género, nomeadamente: 

● Ações de Campanha e Sensibilização, Tipologia 3.14 – Entidade responsável pela 

aprovação: Programa Operacional Inclusão Social e Emprego; 



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |44 

 

 

● Formação de públicos estratégicos, Tipologia 3.15 – Entidade responsável pela 

aprovação: Comissão para Igualdade de Género. 

Prevê-se a realização de cursos e ações de formação, não cofinanciados, encontrando-se na fase 

de agendamento de datas, os seguintes cursos/ações: 

● Curso de Suporte Básico de Vida/DAE USF Alpha: custos previstos e cabimentados: 

1.166,10€; 

● Curso de Suporte Básico de Vida/DAE USF Briosa: custos previstos e cabimentados: 

1.070,10€; 

● Outros Cursos de Suporte Básico de Vida/DAE para USF; 

● Curso de Formação para Orientadores do Internato Médico de Saúde Pública: custos 

previstos e cabimentados: 3.456,60€; 

● Ações de Formação sobre o tema “Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia”, 

apoiadas, pela Unidade de Alcoologia de Coimbra. 
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2.3. RECURSOS FINANCEIROS 

Para o ano de 2017, a ARS Centro, IP elaborou o orçamento financeiro, no valor de 

586.698.554€, o que apresenta um aumento de 8% relativamente ao ano anterior 

(↑43.240.292€). 

Figura 8 | Evolução do valor do orçamento financeiro da ARS Centro, IP 

 
Fonte: ARS Centro, IP 

A descida acentuada do valor do orçamento financeiro que se observa em 2009 e em 2010 

justifica-se pela criação da ULS de Castelo Branco e pela definição da nova área de jurisdição 

territorial da ARS Centro, IP. O orçamento financeiro da ARS Centro, IP está afeto aos seus 

Serviços Centrais e aos ACES da região, e encontra-se discriminado nas rúbricas da receita e da 

despesa – conforme proposta submetida à Direção-Geral do Orçamento. 

Quadro 13 | Orçamento Financeiro para 2017 

Orçamento Financeiro Dotação Orçamental inicial  

Orçamento de Funcionamento  583.587.115 € 

Orçamento de Investimento  3.111.439 € 

Total  586.698.554 € 

Fonte: ARS Centro, IP 
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Quadro 14 | Orçamento Financeiro para 2017 - Despesa e Receita 

Orçamento Financeiro 
Despesa 

Dotação Orçamental 
Inicial  

 
Orçamento Financeiro 

Receita 
Dotação Orçamental 

Inicial  

Despesa com Pessoal 164.985.069 €  Impostos Indiretos  0 € 

Aquisições de Bens e Serviços  415.885.315 €  
Taxas Multas e Outras 

Penalidades  
17.163.719 € 

Juros e Outros Encargos  10 €  Transferências Correntes  561.148.408 € 

Transferências Correntes  386.849 €  
Vendas de Bens e Serviços 

Correntes  
5.274.988 € 

Outras Despesas Correntes  57.901 €  Outras Receitas Correntes  0 € 

Total das Despesas Correntes  581.315.144 €  Total das Receitas Correntes  583.587.115 € 

Aquisição Bens de Capital  4.350.371 €  
Venda de bens de 

Investimento 
0 € 

Transferências de Capital  1.033.039 €  Transferências de Capital  3.111.439 € 

Outras Despesas de Capital  0 €  Outras Receitas de Capital  0 € 

Total de Despesas de Capital  5.383.410 €  Total de Receitas de Capital  3.111.439 € 

Total  586.698.554 €  Total  586.698.554 € 

Fonte: ARS Centro, IP 

Relativamente ao Orçamento de Investimento: 

Quadro 15 | Orçamento de Investimento para 2017 - Despesa e Receita 

Orçamento de Investimento 
Despesa 

Dotação 
Orçamental 

Inicial  
 

Orçamento de Investimento 
Receita 

Dotação 
Orçamental 

Inicial  

Investimentos/Edifícios/Construção 2.078.400 €  
Estado - Participação 

portuguesa em projetos co-
financiados  

2.072.239 € 

Administração Local  1.033.039 €  
União Europeia - Instituições 

(FEDER) 
1.039.200 € 

Total 3.111.439 €  Total 3.111.439 € 

Fonte: ARS Centro, IP 

O total de investimentos da ARS Centro, IP, para o ano de 2017, no valor de 3.111.439€, 

encontra-se distribuído pelos investimentos da responsabilidade dos Municípios (peso de 33%) 

e pelos investimentos dirigidos pela ARS Centro, IP (peso de 67%) e inclui o montante financiado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 

  



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

                                                                              
                                                          

                                                                              
                                                                  

                                                                              
                                                                          
                                                                              
                                                          

                                                                              
 

 



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |48 

 

 

A ARS Centro, IP, na concretização da sua Missão, estabelece algumas parcerias estratégicas em 

articulação e cooperação com outros serviços e organismos desenvolvendo a sua ação de uma 

forma integrada e transversal.  

Quadro 16 | Parcerias Estratégicas estabelecidas entre a ARS Centro, IP e diversos agentes 

Parcerias Ações  

Portugal 2020_Programa Operacional Regional Centro 
2020 | CCDRC | Autarquias | ARS Centro, IP 

1. Renovar algumas infraestruturas de CSP da região 
Centro 

Segurança Social | ARS Centro, IP 
2. Promover a expansão e melhoria da integração da 
RNCCI e de outros serviços de apoio às pessoas em 
situação de dependência 

DGS | ARS Centro, IP 
3. Alinhar o Plano Regional de Saúde com o Plano 
Nacional de Saúde 

SGMS | DGS | ARS Centro, IP 
4. Reforçar a promoção e proteção da saúde, ao 
longo do ciclo da vida 

DGS | ACSS | ARS Centro, IP | Hospitais | ULS 
5. Desenvolver e divulgar boas práticas em relação a 
prestação de cuidados de saúde nos diferentes níveis 

Portugal 2020_Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego | ARS Centro, IP 

6. Formar e desenvolver os recursos humanos da 
saúde, valorizando a competência e a qualidade 
profissional 

Centro Health Alliance: CCDRC | ARS Centro, IP | 
Hospitais (CH do Baixo Vouga, CH Cova da Beira, CH e 
Universitário de Coimbra, CMRRC_Rovisco Pais) | 
Universidades (Aveiro, Beira Interior, Coimbra) | 
Turismo do Centro | Inovação e Ciência 
(Ageing@Coimbra, Biocant, IPN) 
Sugere-se consulta do site: 
http://centrohealthalliance.pt/ 

7. Aliança de competitividade tecnológica, em 
cuidados de saúde e novas terapias, assente no 
desenvolvimento de recursos humanos altamente 
qualificados e na possibilidade de aceder a 
financiamentos privados e públicos (regionais, 
nacionais, europeus) 

ACSS | SPMS | ARS Centro, IP 
8. Reforçar o poder do cidadão no SNS, promovendo 
disponibilidade de informação 

SGMS | ACSS | SPMS | ARS Centro, IP 
9. Desenvolver e implementar medidas SIMPLEX que 
simplifiquem os procedimentos relativos ao acesso e 
utilização do SNS 

    

Fonte: ARS Centro, IP 

Siglas: 

CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

DGS - Direção-Geral da Saúde 

SGMS - Secretaria Geral do Ministério da Saúde 

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

  

http://centrohealthalliance.pt/
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A elaboração do Plano Atividades 2017 da ARS Centro, IP enquadra-se no cumprimento das 

disposições legais relativas ao Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho dos Serviços da 

Administração Pública (SIADAP 1) no Ministério da Saúde.  

O Plano encontra-se alinhado com os principais documentos de definição de políticas nacionais 

e regionais de saúde, nomeadamente: 

Para além destes documentos incluem-se também os objetivos assinalados na Carta de Missão 

dos dirigentes da ARS Centro, IP, que constitui um instrumento indispensável ao 

desenvolvimento de uma cultura de gestão por objetivos e promotora da avaliação de 

desempenho dos dirigentes máximos. 

O Plano de Atividades é um documento imprescindível do ciclo de gestão das organizações. A 

sua elaboração, neste caso em particular, decorre não só de contributos de vertentes “top-

down”, por via do desdobramento da estratégia assumida pelo Ministério da Saúde e pela ARS 

Centro, IP, como também dos recebidos numa abordagem “bottom up”, através de atividades e 

metas sugeridas pelos dirigentes e colaboradores das várias unidades orgânicas.  

No capítulo 6 é possível observar as fichas de atividade de cada unidade orgânica, onde os 

Objetivos Estratégicos (OE) se encontram desagregados em Objetivos Operacionais (OOp), com 

indicação dos respetivos indicadores, metas a atingir e atividades planeadas. No capítulo 7 

detalham-se os objetivos, por áreas de intervenção. 

Assim, através da construção dos OOp definidos por cada unidade orgânica, e devidamente 

alinhados com os OE da instituição, deseja-se garantir a definição do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR), documento capaz de comunicar a estratégia a toda a instituição.  

● Orientações do Plano Nacional de Saúde - Revisão e Extensão 2020  

● Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários e 
demais programas nacionais

● Programa do XXI Governo Institucional

● Orientações Interinstitucionais



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |51 

 

 

4.1. ENQUADRAMENTO COM PLANOS SUPERIORES INSTITUCIONAIS 

No contexto do QUAR é possível observar, nos quadros seguintes, a correspondência entre os 

OE e OOp, evidenciando-se ainda o seu respetivo alinhamento, não só com as atribuições da 

ARS Centro, IP (enunciadas no capítulo 1), mas também com as orientações estratégicas da 

Tutela. 

Quadro 17 | Alinhamento dos Objetivos da ARS Centro, IP com os Planos Superiores Institucionais 

Objetivo Estratégico 1: Melhorar o acesso aos cuidados de saúde 

     
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da ARS 

Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

     

OOp1: Promover 
a integração de 
doentes na RNCCI 

b), f), i), k), n) 

  

Programa XXI Governo Constitucional:  
Expansão e melhoria da integração da 
RNCCI e de outros serviços de apoio às 
pessoas em situação de dependência Indicador 1.1: Taxa de 

integração na RNCCI 
  

Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 1.3 

          OOp2: Manter a 
capacidade de 
resposta aos 
problemas do 
consumo de 
substâncias 
psicoativas, 
comportamentos 
aditivos e 
dependências                                                                                        

e) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Reduzir as desigualdades entre cidadãos no 
acesso à saúde 

Indicador 2.1: Número de 
utentes atendidos em 
ambulatório nos Centros de 
Respostas Integradas e na 
Unidade de Alcoologia  

  
PNS 2020:            
Equidade e Acesso adequado aos Cuidados 
de Saúde 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 1.4 

          OOp11: Promover 
a capacidade de 
oferta em 
resposta 
hospitalar 
programada para 
a primeira 
consulta de 
especialidade 
referenciada 
pelos CSP 

a), b), m) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Reduzir as desigualdades entre cidadãos no 
acesso à saúde 

Indicador 11.1: Percentagem 
de utentes referenciados dos 
CSP para consulta externa 
atendidos em tempo 
adequado 

  
PNS 2020:            
Equidade e Acesso adequado aos Cuidados 
de Saúde 

  
Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 1.2 

          
OOp12: 
Consolidar o 

processo 

organizativo que 

garanta uma 

mediana do tempo 

de espera de 

cirurgia não 

superior a 3 meses 

a), b), m) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Reduzir as desigualdades entre cidadãos no 
acesso à saúde 

Indicador 12.1: Mediana de 
espera para cirurgia  

  
PNS 2020:            
Equidade e Acesso adequado aos Cuidados 
de Saúde 

  
Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 1.2 
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Objetivo Estratégico 2: Promover a saúde da população 

          
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da 
ARS Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

          

OOp3: 
Promover a 
vigilância e 
controlo das 
doenças 
cardiovasculares  

c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 3.1: Percentagem 
de hipertensos (sem doença 
cardiovascular nem 
diabetes), com 
determinação de risco 
cardiovascular (3 anos)  

  
PNS 2020:            
Políticas Saudáveis 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Prevenção e Controlo da Doença 

  
PNS 2020:            
Reduzir a mortalidade prematura (≤70 
anos), para um valor inferior a 20% 

  
Programas de Saúde prioritários: 
Programa Nacional para as Doenças 
Cérebro-Cardiovasculares 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 2.1 

     

OOp4: 
Promover a 
vigilância e 
controlo da 
doença 
diabética  

c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 4.1: Proporção de 
utentes com diabetes com 
último registo  HbA1c <=8% 

  
PNS 2020:            
Políticas Saudáveis 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Prevenção e Controlo da Doença 

  
PNS 2020:            
Reduzir a mortalidade prematura (≤70 
anos), para um valor inferior a 20% 

  
Programas de Saúde prioritários: 
Programa Nacional para a Diabetes 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 2.2 
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Objetivo Estratégico 2: Promover a saúde da população 

          
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da 
ARS Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

          

OOp5: 
Desenvolver 
ações na área 
da prevenção 
secundária 
através do 
alargamento da 
cobertura dos 
rastreios de 
base 
populacional  

b), c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 5.1: Taxa de 
cobertura do rastreio do 
colo do útero (mulheres em 
idade elegível 25 a 64 anos) 
nos últimos 3 anos 
 
 
Indicador 5.2: Percentagem 
de mulheres em idade 
elegível (45 - 69 anos) que 
realizam rastreio do cancro 
da mama 

  
PNS 2020:            
Cidadania em Saúde 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Prevenção e Controlo da Doença 

  
PNS 2020:            
Reduzir a mortalidade prematura (≤70 
anos), para um valor inferior a 20% 

  
Programas de Saúde prioritários: 
Programa Nacional para as Doenças 
Oncológicas 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 2.6 

     

OOp6: 
Desenvolver 
uma política de 
promoção de 
alimentação 
saudável  

c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 6.1: Taxa de 
cobertura do projeto 
"pão.come" na população 
da região de saúde do 
Centro 
 
 
 Indicador 6.2: Taxa de 
cobertura do projeto 
"sopa.come" nas escolas do 
1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino 
básico da região de saúde 
do Centro  

  
PNS 2020:            
Cidadania em Saúde 

  
PNS 2020:            
Políticas Saudáveis 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Prevenção e Controlo da Doença 

  

PNS 2020:            
Controlar a incidência e a prevalência de 
excesso de peso e obesidade na 
população infantil e escolar, limitando o 
crescimento até 2020 

  
Programas de Saúde prioritários: 
Programa Nacional para a Promoção da 
Alimentação Saudável 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 2.7 
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Objetivo Estratégico 2: Promover a saúde da população 

          
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da 
ARS Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

          

OOp9: 
Promover a 
aplicação do 
Programa 
Nacional de 
Vacinação 

b), c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 9.1: Taxa de 
cobertura vacinal da DTPa 
(PNV cumprido) no ano em 
que as crianças completam 
2 anos de idade   
 
 
Indicador 9.2: Taxa de 
cobertura vacinal VASPR II 
aos 7 anos de idade 

  
PNS 2020:            
Cidadania em Saúde 

  
PNS 2020:            
Políticas Saudáveis 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Prevenção e Controlo da Doença 

  
Programas de Saúde prioritários: 
Programa Nacional de Vacinação 

  
Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 2.9 

     

OOp10: 
Promover a 
vigilância em 
saúde materno 
infantil  

b), c), d) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Promover a saúde através de uma nova 
ambição para a Saúde Pública 

Indicador 10.1: Taxa de 
cobertura referente à 
consulta de saúde infantil 
aos 6-7 anos de idade 
 
 
Indicador 10.2: Proporção 
de jovens com 14 anos, com 
consulta médica e vigilância 
e PNV 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Melhorar a qualidade dos cuidados de 
saúde 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Promoção e Proteção da Saúde 

  
Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

 

Objetivo Estratégico 3: Reforçar o papel dos Cuidados de Saúde Primários 

     
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da 
ARS Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

     

OOp7:  
Consolidar a 
reforma dos 
CSP 

a) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Expansão e melhoria da capacidade da 
rede de cuidados de saúde primários 

Indicador 7.1: Percentagem 
de utentes inscritos em USF  

  
PNS 2020:            
Equidade e Acesso adequado aos 
Cuidados de Saúde 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 3.1 

 



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |55 

 

 

Objetivo Estratégico 4: Contribuir para a sustentabilidade do SNS  

     
Objetivos 

operacionais 

Articulação com 
atribuições da 
ARS Centro, IP 

Enquadramento com Planos Superiores 
Institucionais 

Instrumento Estratégico | 
QUAR 

     

OOp8: 
Aumentar a 
prescrição de 
medicamentos 
genéricos  

a), b) 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Melhorar a governação do SNS 

Indicador 8.1: Percentagem 
de embalagens de 
medicamentos genéricos 
prescritos, no total de 
embalagens de 
medicamentos prescritos 

  
PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Capacitação dos cidadãos 

  

PNS 2020:            
Orientação para a Implementação - 
Divulgação e implementação de boas 
práticas 

  
Programa XXI Governo Constitucional: 
Melhorar a governação do SNS 

  
Orientação Interinstitucional:  
SGMS 

  
Carta de Missão:  
Objetivo 4.2 

Fonte: ARS Centro, IP  
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4.2. INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS 

Identifica-se o QUAR 2017 como um importante instrumento estratégico capaz de traduzir a 

avaliação do desempenho da ARS Centro, IP. Para maior conhecimento deste instrumento 

sugere-se a consulta do capítulo 5.3. 

Reconhece-se também o Perfil de Saúde, nomeadamente o Perfil Regional de Saúde da 

Região Centro como um instrumento crucial de apoio à tomada de decisão técnica, 

político/estratégica e organizacional. Constitui uma ferramenta orientada para a ação, no 

sentido da melhoria da saúde das populações e redução das desigualdades em saúde. 

Este documento que permite determinar as necessidades em saúde da região Centro e 

identificar as prioridades de atuação estratégica, a partir de fontes de dados atualizadas com 

frequência, serve de referência ao ciclo de planeamento da ARS Centro, IP.  

Evidencia-se que a sua elaboração resulta do trabalho conjunto das cinco ARS, através dos 

Observatórios Regionais de Saúde e assenta na melhor evidência disponível e em critérios de 

qualidade que lhe conferem rigor e robustez.  
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4.3. MECANISMO DE COORDENAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

O cumprimento do Plano de Atividades 2017, à semelhança do desenvolvido nos anos 

anteriores, será objeto de adequado acompanhamento e inclui as monitorizações intercalares 

do QUAR e dos objetivos definidos por cada unidade orgânica, com uma periocidade semestral. 

O processo de monitorização é uma das fases do ciclo de gestão e tem como principal objetivo 

comparar os resultados obtidos com as metas intercalares definidas no planeamento. Esta 

análise permitirá encontrar desvios face ao inicialmente planeado e identificar as suas causas. 

Possibilita ainda definir atempadamente medidas corretivas, e até preventivas, e ajustar metas.  

As avaliações intercalares aumentam a responsabilização e fomentam uma gestão mais eficaz, 

pelo que são imprescindíveis. 

O processo de monitorização dos objetivos será coordenado pela UEP segundo as fases que se 

apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 18 | Processo de monitorização do QUAR e dos objetivos das Unidades Orgânicas 

 

Fonte: ARS Centro, IP 

Fases jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 

                                

Fase 1  
RECOLHER 

Recolher toda a informação 
referente ao estado e 
progresso dos objetivos 
operacionais definidos no 
QUAR e pelas unidades 
orgânicas 

                            

                                

Fase 2 
APRESENTAR 

Apresentar os resultados 
numa reunião em que 
participarão os elementos 
do Conselho Diretivo, 
diretores de departamento 
e coordenadores de 
unidade/divisão onde serão 
analisados os desvios, 
identificando a sua 
dimensão, e sinalizadas as 
medidas corretivas a adotar 

                            

                                

Fase 3 
REFLETIR 

Refletir sobre os 
constrangimentos internos 
e conjunturais que possam 
ter influenciado os 
resultados e, no caso de ser 
necessário, fazer alterações 
ao inicialmente planeado 
em concordância com a 
SGMS 

                            

                                
Fase 4 

ELABORAR e DIVULGAR 

Elaborar o relatório final, 
para posterior divulgação 
interna e externa (SGMS) 
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05. 

ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS 
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5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A ARS Centro, IP definiu cinco grandes OE transversais a toda a atividade: 

OE1. Melhorar o acesso 
aos cuidados de saúde  

O2. Promover a saúde da 
população

OE3. Reforçar o papel dos 
Cuidados de Saúde Primários

OE4. Contribuir para a 
sustentabilidade do SNS  

OE5. Melhorar os níveis de 
informação de suporte à gestão
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5.2. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Pretende o Plano de Atividades traduzido num conjunto organizado de objetivos e indicadores 

ser motor da implementação da estratégia da ARS Centro, IP e, simultaneamente, elemento 

agregador da ação coletiva e individual na prossecução da sua Missão. 

Os OE definidos, que correspondem aos desafios das opções políticas públicas consideradas 

mais importantes e às ações com maior expressão financeira, encontram-se desagregados em 

OOp e em pleno alinhamento com as linhas estratégicas. No âmbito do Plano de Atividades 

existe um total de 212 OOp a operacionalizar. No âmbito do QUAR foram selecionados 12 OOP 

como é possível observar no quadro seguinte.  

Quadro 19 | Articulação entre Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais no QUAR 2017 

Objetivos 
OE 
1 

OE 
2 

OE 
3 

OE 
4 

          
OOp1: Promover a integração de doentes na RNCCI         

          OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias 
psicoativas, comportamentos aditivos e dependências                       

        

          
OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares          

          
OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética          

          OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da 
cobertura dos rastreios de base populacional  

        

          
OOp6: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável          

          
OOp7:  Consolidar a reforma dos CSP         

          
OOp8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos          

          
OOp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação         

          
OOp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil          

          OOp11: Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a 
primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP 

        

          OOp12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera 
de cirurgia não superior a 3 meses 

        

Fonte: ARS Centro, IP 
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O Plano de Atividades 2017 é composto por: 

 

No âmbito do QUAR 2017 foram selecionados: 

 

Existiu um esforço de responsabilização de todas as unidades orgânicas na definição da 

estratégia institucional. Assim, para cada unidade foi construída uma ficha que se apresenta no 

capítulo 6 em que, para cada OOp é elencado o seu modo de concretização através dos 

indicadores de avaliação e das atividades a desenvolver. 

Quadro 20 | Número de indicadores por Unidade Orgânica 

Unidade Orgânica Plano de Atividades QUAR 

DGAG 9 - 

DIE 5 - 

DPC 30 7 

DRH 3 - 

DSP 135 8 

DICAD 20 1 

ERA 3 - 

GACI 4 - 

GJC 2 - 

GFM 8 - 

GRPC 2 - 

Total 221 16 

Fonte: ARS Centro, IP 

Para além dos 221 indicadores acrescem os indicadores que serão monitorizados pela Comissão 

Regional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (16) e pela Comissão de Segurança e 

Qualidade (4). Existe um indicador partilhado entre três Departamentos: o indicador “Número 

de candidaturas apresentadas no âmbito Programa Operacional Regional Centro 2020” é 

partilhado entre o DGAG, DIE e DPC. Existe assim um total de 239 indicadores a monitorizar.  

5 OE; 212 OOP; 239 indicadores, dos quais 25 são 
interinstitucionais

4 OE; 12 OOp; 16 indicadores, dos quais 7 são 
interinstitucionais
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5.3. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 

Do QUAR constam, essencialmente: a missão da Instituição, os objetivos estratégicos 

plurianuais, os objetivos operacionais anuais, as metas a alcançar, os indicadores de 

desempenho e respetivas fontes de verificação, os meios disponíveis (humanos e financeiros), 

o grau de realização dos resultados obtidos na prossecução dos objetivos, a identificação dos 

desvios e das respetivas causas e a avaliação final do desempenho do serviço.  

Caracterização do QUAR 2017: 
 

  

 

 

 

 

 

 

O QUAR 2017 resultou de um trabalho conjunto de um processo de tomada de decisão entre o 

Conselho Diretivo, os dirigentes e colaboradores da ARS Centro, IP permitindo a construção de 

uma ferramenta capaz de avaliação de desempenho.  

4 OOP

1 relevante

6 indicadores

4 OOp

3 relevantes

4 indicadores

4 OOP

2 relevantes

6 indicadores

30%
35%

35%

Qualidade Eficácia Eficiência 
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Quadro 21 | QUAR da ARS Centro, IP para 2017 

OOp1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (OE 1)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

1.1 Taxa de integração na RNCCI (ARS Centro + SGMS) 87,59% 87,23% 86,20% 85,03% 82,97% 83,20% 0,2% 83,50% 100%

OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1)  (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

2.1 Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia 7.553 7.303 7.240 7.306 7.437 7.450 10 7.500 100%

OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares  (OE 2)  (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

3.1
Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 

anos) 
4,9% 9,0% 27,0% 42,8% 51,6% 54,0% 1,0% 56,0% 100%

OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2)  (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

4.1 Proporção de utentes com diabetes com último registo  HbA1c <=8% 48,0% 50,0% 53,9% 57,4% 58,9% 61,0% 1,0% 63,0% 100%

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Peso: 35%

Peso: 10%

Peso: 35%

Peso: 35%

Peso: 20%

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

MISSÃO DO ORGANISMO   Garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde, respeitando as regras de 

equidade, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde e as leis e regulamentos em vigor

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

EFICÁCIA

OE 2: Promover a  saúde da população

OE 3: Reforçar o papel  dos  Cuidados  de Saúde Primários

OE 4: Contribuir para  a  sustentabi l idade do SNS 

OE 5: Melhorar os  níveis  de informação de suporte à  gestão

OE 1: Melhorar o acesso aos  cuidados  de saúde
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OOp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2) 

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

9.1
Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade 

(ARS Centro + SGMS)
97,6% 97,3% 96,6% 97,0% 97,0% 98,0% 1,0% 99,1% 50%

9.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARS Centro + SGMS) 98,0% 98,0% 97,6% 96,5% 96,0% 97,0% 1,0% 98,5% 50%

OOp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2) (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

10.1 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade (ARS Centro + SGMS) n.a. n.a. 64,6% 66,4% 71,6% 72,7% 1,0% 73,7% 25%

10.2 Proporção de jovens 14 anos com consulta médica e vigiância e PNV (ARS Centro + SGMS) n.a. n.a. 51,0% 60,6% 61,5% 62,5% 1,0% 64,5% 75%

OOp 11: Promover  a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada  para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

11.1
Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo 

adequado  (ARS Centro + SGMS)
n.a. n.a. n.a. 78% 75% 76% 0,5% 77% 100%

OOp 12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

12.1 Mediana de espera para a cirurgia (ARS Centro + SGMS) n.a. n.a. 3,6 3,0 3,7 3,5 0,1 3,0 100%

Peso: 30%

INDICADORES

INDICADORES

Peso: 15%

QUALIDADE

INDICADORES

INDICADORES

Peso: 10%

Peso: 60%

Peso: 15%

OOp5: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

5.1 Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos n.a. n.a. 48,0% 49,1% 50,4% 52,0% 1,0% 55,0% 50%

5.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama 68,0% 68,1% 63,6% 62,6% 62,7% 64,0% 1,0% 68,0% 50%

OOp6: Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

6.1 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região de saúde do Centro 91,0% 93,0% 96,1% 96,6% 96,6% 97,0% 0,3% 98,5% 20%

6.2 Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro 10,0% 12,0% 21,2% 68,5% 85,7% 88,0% 1,0% 90,0% 80%

OOp7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3)  (Relevante)

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

7.1 Percentagem de utentes inscritos em USF 22,4% 27,0% 30,0% 34,3% 38,3% 41,9% 1,0% 43,9% 100%

OOp 8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE 4) 

2012 2013 2014 2015 2016 Meta 2017 Tolerância Valor crítico Peso

8.1
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos 

prescritos  (ARS Centro + SGMS)
n.a. n.a. 50,4% 51,0% 56,0% 56,4% 0,3% 57,8% 100%

Peso: 12%

Peso: 60%

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Peso: 35%

Peso: 8%

Peso: 20%
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

    Planeado % Executado % 

EFICÁCIA 35%   

OOp1: Promover a integração de doentes na Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) 10%   

OOp2: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1)  (Relevante) 35%   

OOp3: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares  (OE 2)  (Relevante) 35%   

OOp4: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2)  (Relevante) 20%   

        

EFICIÊNCIA 35%   

OOp5: Desenvolver ações  na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE 2) 8%   

OOp6: Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável (OE 2) (Relevante) 20%   

OOp7: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3)  (Relevante) 60%   

OOp 8: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE 4)  12%   

        

QUALIDADE 30%   

OOp9: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)  10%   

OOp10: Promover a vigilância em saúde materno infantil (OE 2) (Relevante) 60%   

OOp 11: Promover  a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada  para a primeira consulta de especialidade referenciada pelos CSP (OE 1) 15%   

OOp 12: Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana do tempo de espera de cirurgia não superior a 3 meses (OE 1) 15%   

        

Taxa de realização global 
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RECURSOS HUMANOS - 2017 

Designação           
Efetivos  

(Planeados) 
01-01-2017 

Efetivos 
 (Realizados) 
31-12-2017 

Pontuação 
RH 

Planeados 

Dirigentes - Direção Superior           3   20 60 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa         11   16 176 

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)           211   12 2.532 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)           19   9 171 

Técnicos de Informática           7   8 56 

Assistentes Técnicos            982   8 7.856 

Assistentes Operacionais           455   5 2.275 

Outros (exemplos)           - - -   

  Médicos (inclui médicos em formação pré-carreira)           1.322   12 15.864 

  Enfermeiros           1.332   12 15.984 

  Administradores Hospitalares           0   12 0 

  Técnicos Superiores de Saúde            85   12 1.020 

  Inspetores           0   12 0 

  Investigadores            0   12 0 

  Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica           153   12 1.836 

Totais             4.580     47.830 

                      

Efetivos no Organismo 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017(R)       

  Nº de efetivos a exercer funções 4.343 4.498 4.315 4.330 4.438         

           

RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)   

Designação 
2012 

executado  
2013 

executado  
2014 

executado  
2015 

executado  

2016 
executado  
(provisório) 

Orçamento 
inicial 

Orçamento 
corrigido 

  

Orçamento de Funcionamento 644.228.590,00 € 593.421.836,00 € 567.673.667,92 € 559.477.240,95 € 632.468.657,00 € 581.315.144,00 €     

      Despesas com Pessoal 132.587.119,00 € 154.626.801,00 € 154.578.721,88 € 150.698.180,26 € 157.049.315,00 € 164.985.069,00 €     

      Aquisições de Bens e Serviços Correntes 511.481.235,00 € 424.291.119,00 € 404.021.587,99 € 318.512.265,19 € 472.505.208,00 € 415.885.315,00 €     

      Outras Despesas Correntes e de Capital 160.236,00 € 14.503.916,00 € 9.073.358,05 € 90.266.795,50 € 2.914.134,00 € 444.760,00 €     

Outros Valores 1.876.753,00 € 0,00 € 990.719,18 € 1.691.732,32 € 336.067,00 € 5.383.410,00 €     

Total (OF + PIDDAC + Outros) 646.105.343,00 € 593.421.836,00 € 568.664.387,10 € 561.168.973,27 € 632.804.724,00 € 586.698.554,00 €     
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Indicadores Fontes de verificação Responsável 

1.1 Taxa de integração na RNCCI (ARS Centro + SGMS) Gestcare DPC - AFCC 

2.1 Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia  SIM DICAD 

3.1 Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 anos)  SIARS DSP 

4.1 Proporção de utentes com diabetes com último registo  HbA1c <=8% SIARS DSP 

5.1 Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos  SiiMA Rastreios DSP 

5.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) que realizam rastreio do cancro da mama  LPCC Coimbra DSP 

6.1 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região de saúde do Centro  Matriz de Dados - Projeto "pão.come" DSP 

6.2 Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro  Matriz de Dados - Projeto "sopa.come" DSP 

7.1 Percentagem de utentes inscritos em USF  SIARS  DPC - AFCP 

8.1 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos  (ARS Centro + SGMS) SIARS  DPC - AFCP 

9.1 Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (ARS Centro + SGMS) SINUS / Vacinação DSP 

9.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARS Centro + SGMS) SINUS / Vacinação DSP 

10.1 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade  SIARS  DPC - AFCP 

10.2 Proporção de jovens 14 anos com consulta médica e vigilância e PNV (ARS Centro + SGMS) SIARS  DPC - AFCP 

11.1 Percentagem de Utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado (ARS Centro + SGMS) CTH DPC - AFCH 

12.1 Mediana de espera para a cirurgia (ARS Centro + SGMS) SIGLIC DPC - AFCH 

        
Fonte: ARS Centro, IP 

Siglas: 

AFCC - Área Funcional Cuidados Continuados 

AFCP - Área Funcional Cuidados Primários 

AFCH - Área Funcional Cuidados Hospitalares 

CTH - Consulta a Tempo e Horas 

LPCC Coimbra - Liga Portuguesa Contra o Cancro 

SIARS - Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde 

SiiMA Rastreios - Sistema de informação para gestão do circuito de Programas de Rastreio 

populacionais ou oportunistas 

SIM - Sistema de Informação Multidisciplinar 

SINUS / Vacinação - Sistema de Informação Nacional dos Cuidados de Saúde Primários 

SIGLIC - Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. 
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O QUAR 2017, em comparação, com o QUAR 2016, sofreu uma diminuição de doze indicadores 

e a inclusão de quatro novos indicadores. O atual planeamento do QUAR encontra justificação 

nas orientações da SGMS, no que respeita à existência de um número limite de indicadores a 

monitorizar e à intenção de maximizar a inclusão de objetivos interinstitucionais, refletidos em 

indicadores, entre os diversos Organismos Públicos que integram o Ministério da Saúde. 

Realça-se que, grande parte dos indicadores que deixaram de integrar o QUAR são devidamente 

monitorizados no âmbito do Plano de Atividades 2017. 
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06.  

OPERACIONALIZAÇÃO POR 

UNIDADE ORGÂNICA 
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6.1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR DEPARTAMENTO / UNIDADE 

ORGÂNICA 

6.1.1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

O DGAG desempenha um conjunto diversificado de tarefas gestão, organização e controlo, nas 

áreas financeira, patrimonial, contratação pública, aprovisionamento e arquivo. 

Integra as seguintes áreas funcionais: 

● Gestão Financeira 

● Orçamento e Conta 

● Acordos, Convenções e Reembolsos 

● Fundos de Investimento 

● Gestão de Transporte de Doentes 

● Tesouraria 

● Arquivo 

O DGAG incorpora ainda a UALP. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DGAG 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 4 

OOp 1 - Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes  

Indicador 1: Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes 
por transporte  efetuado 

Resultado  1,80 N 

Atividades a desenvolver:       

● Promover reuniões com os ACES  

          

OE 4 

OOp 2 - Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da ARS Centro, IP 

Indicador 2: Nível de execução orçamental da receita  Resultado  95% N 

Atividades a desenvolver:       

● Acompanhar e monitorizar periodicamente a execução orçamental e efetuar as alterações orçamentais 
necessárias ao cumprimento da meta proposta 
 

 Indicador 3: Nível de execução orçamental da despesa  Resultado  95% N 

Atividades a desenvolver:       

● Acompanhar e monitorizar periodicamente a execução orçamental e efetuar  as alterações orçamentais 
necessárias ao cumprimento da meta proposta 
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OE  Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 - DGAG Tipo 
Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 
4 

OOp 3 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro, IP 

Indicador 4: Número de candidaturas apresentadas no âmbito Programa 
Operacional Regional Centro 2020 

Estrutura  2 N 

Atividades a desenvolver:       

● Colaborar na formalização das candidaturas  

          

OE 
4 

OOp 4 - Elaborar um relatório trimestral sobre a execução orçamental a disponibilizar nos 30 dias 
subsequentes ao termo do trimestre 

Indicador 5: Número de relatórios trimestrais disponibilizados nos 30 dias 
subsequentes ao termo do trimestre 

Realização  4 N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar a execução orçamental, com especial enfoque na análise da evolução dos custos com 
subcontratos por ACES.  

          

OE 
4 

OOp 5 - Promover a desmaterialização dos processos  

Indicador 6: Diminuir o consumo de papel (Indicador Interinstitucional) Realização  20% N 

Atividades a desenvolver:        

● Articular com os Departamentos, Unidades Orgânicas, Serviços desconcentrados da ARS Centro, IP (meta 
transversal) 

          

OE 
5 

OOp 6 - Atualizar os manuais de controlo interno da ARS Centro, IP  

Indicador 7: Número de manuais atualizados  Resultado  50% N 

Atividades a desenvolver:        

● Proceder à atualização dos manuais de controlo interno da ARS Centro, IP  

          

OE 
5 

OOp 7 - Implementar Armazéns Avançados nas Unidades de Saúde da ARS Centro, IP 

Indicador 8: Número de Unidades de Saúde com Armazém Avançado 
Implementado  

Resultado  7 N 

Atividades a desenvolver:        

● Articular com as Unidades de Saúde a implementação dos Armazéns Avançados  

      

OE 
5 

OOp 8 - Aumentar a percentagem de registos dos imóveis no SIIE 

Indicador 9: Percentagem de registos completos no SIIE  
(Indicador Interinstitucional) 

Resultado  98% N 

Atividades a desenvolver:        

● Promover os registos dos imóveis no SIIE 
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RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DGAG 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1.ª e 2.ª)  2 2 = 

Técnicos Superiores  16 20 ↑ 

Especialista de Informática 1 1 = 

Coordenadores Técnicos 1 1 = 

Assistentes Técnicos  30 30 = 

Assistentes Operacionais 12 11 ↓ 

Total  61 64 ↑ 

Nota: A esta equipa de efetivos acrescem 15 colaboradores (1 técnico superior em regime de avença, 1 

técnico superior, 6 assistentes técnicos e 7 assistentes operacionais dos SPMS, perfazendo um total de 79 

colaboradores. 
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6.1.2. DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Ao DIE compete, especialmente, o planeamento, projeto e acompanhamento das intervenções 

a efetuar, nas instalações e equipamentos das unidades de saúde respetivas, no âmbito 

territorial de jurisdição da ARS Centro, IP. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DIE 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 4 

OOp 1 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro, IP  

Indicador 1: Número de projetos de conservação/beneficiação dos edifícios 
ocupados pela ARS Centro, IP  

Realização 7 N 

Atividades a desenvolver:       
● Elaborar os projetos de conservação/beneficiação 
 

Indicador 2: Número de projetos (internos e promovidos pelos Conselhos de 
Administração de Hospitais e ULS ) apoiados pelo DIE 

Realização  10 N 

Atividades a desenvolver:       
● Analisar e emitir pareceres 
 

Indicador 3: Número de empreitadas promovidas pelos municípios e 
acompanhadas pelo DIE 

Estrutura  9 N 

Atividades a desenvolver:       
● Acompanhar a execução das empreitadas, no âmbito do Programa Operacional da Região Centro, 
promovidas pelos municípios  
 

Indicador 4: Número de projetos (internos e promovidos pelos municípios) 
apoiados pelo DIE  

Resultado  5 N 

Atividades a desenvolver:       
● Dar apoio na elaboração dos projetos de execução, no âmbito do Programa Operacional da Região 
Centro 
 

Indicador 5: Número de candidaturas apresentadas no âmbito do Programa 
Operacional Regional Centro 2020 

Resultado  2 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar os projetos de execução 

                   

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DIE 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1.ª e 2.ª)  1 1 = 

Técnicos Superiores  10 12 ↑ 

Assistentes Técnicos  2 2 = 

Assistentes Operacionais 1 1 = 

Outros - Desenhador - 2 ↑ 

Total  14 18 ↑ 

  



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |75 

 

 

6.1.3. DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO 

O DPC assume as atribuições da ARS Centro, IP em matéria de contratualização de prestações 

de saúde nas diferentes tipologias e prestadores públicos, sociais e privados, bem como nas 

áreas de planeamento de gestão e investimentos. 

Integra as seguintes áreas funcionais: 

● Cuidados Primários 

● Cuidados Hospitalares 

● Cuidados Continuados Integrados 

● Prestações Específicas 

O DPC incorpora ainda a UEP. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

      3   

OE 1 

OOp 1 - Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada 

Indicador 1: Percentagem de utentes referenciados para consulta (CTH) 
atendidos em tempo adequado 

Impacto  75% N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa; reunir com as equipas locais integradas nas reuniões de 
acompanhamento 
 

Indicador 2: Diminuição do tempo médio de espera para cirurgia, na região de 
saúde do centro (meses) 

Impacto  5,5 N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa; articular com os Hospitais conducentes à melhoria da gestão da LIC; dar 
formação em SIGIC e SIGLIC aos Hospitais, quando necessário 
 

Indicador 3: Percentagem de doentes inscritos em LIC com neoplasias malignas 
com TME inferior ou igual TMRG 

Impacto  75,5% N 

Atividades a desenvolver:        

● Enviar mensalmente a LIC aos Hospitais, por grupos nosológicos; reportar regularmente ao CD o 
desempenho dos Hospitais na matéria; adotar medidas específicas de gestão da LIC, conducentes à melhoria 
na gestão dos TMRG 
 

Indicador 4: Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado  Impacto  85% N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o  Contrato Programa; articular com os Hospitais conducentes à melhoria da gestão da LIC; dar 
formação em SIGIC e SIGLIC aos hospitais, quando necessário 
 

  
Indicador 5: Percentagem de utentes, referenciados como muito prioritários, 
com consulta realizada dentro do Tempo Máximo de Resposta Garantido (≤30 
dias) 

Impacto  61% N 

  Atividades a desenvolver:        

  
● Acompanhar o Contra-Programa; reunir com a Unidade Regional e Local da Consulta a Tempo e Horas; 
definir estratégias de gestão da LEC em articulação com Hospitais, conducentes à melhoria do desempenho 
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 1 

OOp 2 - Promover a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada para a primeira consulta 
de especialidade referenciada pelos CSP 

Indicador 6: Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde 
primários para consulta externa atendidos em tempo adequado 
(Indicador Interinstitucional) 

Impacto 76% S 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa;  reunir com as equipas locais integradas nas reuniões de 
acompanhamento 

          

OE 1 

OOp 3 - Consolidar o processo organizativo que garanta uma mediana de tempo de espera de cirurgia 
não superior a 3 meses  

Indicador 7: Mediana de espera para a cirurgia (Indicador Interinstitucional) Impacto 3,5 S 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa e enviar mensalmente a LIC aos Hospitais e reportar regularmente ao 
CD o desempenho dos Hospitais na matéria; adotar medidas específicas de gestão da LIC, conducentes à 
melhoria na gestão dos TMRG. 

          

OE 1 

OOp 4 - Promover a adequação da oferta de CSP às necessidades da população servida pela ARS Centro, 
IP  

Indicador 8: Taxa de domicílios de enfermagem por 1.000 inscritos  Impacto  151,0 N 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais  

          

OE 1 

OOp 5 - Promover a integração de doentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados  

Indicador 9: Aumentar o número de doentes referenciados para a RNCCI  Resultado 10.300 N 

Atividades a desenvolver:        

● Reunir com as ECL e EGA para análise e discussão do circuito de referenciação e apresentar os dados dos 
relatórios da monitorização mensal da rede 
 

Indicador 10: Taxa média de ocupação de camas nas unidades de 
internamento (RNCCI) 

Impacto  92% N 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar a ocupação de UCCI       

Indicador 11: Número de reuniões por Distrito com as ECL, EGA, 
representantes dos Conselhos de Administração dos Hospitais e Direções 
Clínicas dos ACES 

Resultado 6 N 

Atividades a desenvolver:        

● Reunir com ECL, EGA e diretores dos Conselhos de Administração dos Hospitais, Direções Clínicas dos 
Hospitais e dos ACES, para discussão de circuitos de referenciação e metodologia de trabalho na Rede 
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 1 

Indicador 12: Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI Resultado 8.420 N 

Atividades a desenvolver:        

● Contactar sistematicamente as ECL, no sentido de que os processos sejam avaliados/validados para que 
os utentes que reúnam os critérios possam ser admitidos na Rede, atempadamente 
 

Indicador 13: Número de camas disponíveis na RNCCI, na região de saúde do 
Centro  

Estrutura 2.420 N 

Atividades a desenvolver:        

● Abrir UCCI       

Indicador 14: Número de ECCI em funcionamento  Resultado 66 N 

Atividades a desenvolver:        

● Dinamizar a abertura de ECCI       

Indicador 15: Número de lugares disponíveis nas ECCI Estrutura 850 N 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar a atividade mensal das Equipas        

Indicador 16: Taxa de integração na RNCCI (Indicador Interinstitucional) Impacto 83,20% S 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os internamentos de modo a maximizar a rotatividade nas 
unidades  

      

          

OE 2 

OOp 6 - Promover a vigilância em saúde materno infantil  

Indicador 17: Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 
6/7 anos de idade  

Impacto 72,7 S 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais 
  

Indicador 18: Proporção de jovens 14 anos com consulta médica e vigilância 
e PNV (Indicador Interinstitucional) 

Impacto 62,5% S 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais  

          

OE 3 

OOp 7 - Consolidar a reforma dos CSP 

Indicador 19: Percentagem de utentes inscritos em USF Resultado  41,9% S 

Atividades a desenvolver:        

● Apoiar os ACES e ULS na organização de novas unidades       
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

DPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 4 

OOp 8 - Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de 
saúde  

Indicador 20: Taxa de reinternamento em 30 dias  Realização 8,3% N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o  Contrato Programa       

Indicador 21: Índice de acompanhamento adequado saúde infantil 1.º ano Realização 0,860 N 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais 
 

Indicador 22: Percentagem de partos vaginais realizados com analgesia 
epidural 

Realização 78% N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa       

Indicador 23: Percentagem de visitas às UCCI (RNCCI) Realização 50% N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar os cuidados prestados aos doentes e das atividades dos profissionais das UCCI 
 

Indicador 24: Percentagem de áreas de prestação com fichas técnicas 
validadas dos contratos de convenções vigentes 

Realização  80% N 

Atividades a desenvolver:  

● Identificar as fichas técnicas e validação das mesmas 
 

      

Indicador 25: Número de relatórios de acompanhamento de execução 
económico-financeira dos acordos de cooperação celebrados com o setor 
social  

Realização 4 N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar, monitorizar e avaliar a atividade contratada; preparar e 
realizar reuniões periódicas de acompanhamento 
 

      

Indicador 26: Número de relatórios elaborados no âmbito do Plano Nacional 
de Promoção da Saúde Oral  

Realização 2 N 

Atividades a desenvolver:        

● Rececionar os cheques dentistas; validar os cheques dentistas; registar diariamente a atividade realizada 
e tratamento da informação para a elaboração do relatório  
 

OOp 9 - Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade 
económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região 

Indicador 27: Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador 
(CSP) (Indicador Interinstitucional) 

Impacto  *167 € N 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais 
  

Indicador 28: Faturação de medicamentos prescritos pelos Hospitais EPE na 
região  

Resultado 47 M € N 

Atividades a desenvolver:        

● Acompanhar o Contrato Programa        
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 4 

OOp 10 - Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos  

Indicador 29: Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos 
prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos  
(Indicador Interinstitucional) 

Impacto  56,4% S 

Atividades a desenvolver:        

● Monitorizar os indicadores e divulgar junto dos ACES as metas a atingir, da necessidade do seu 
cumprimento e da inevitabilidade de acompanhamento junto das Unidades Funcionais  

          

OE 4 

OOp 11 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro, IP 

Indicador 30: Número de candidaturas apresentadas no âmbito Programa 
Operacional Regional Centro 2020 

Resultado 2 N 

Atividades a desenvolver:        

● Colaborar com a instrução das candidaturas  

                   
Notas:  

● Para o cálculo dos indicadores relativos aos CSP consideram-se os ACES e ULS; 

● Relativamente ao indicador 27 acresce salientar que se exclui o efeito Vitacare. 

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DPC N.º de efetivos a 31.12.2016 N.º de efetivos planeados 2017 ∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)  2 2 = 

Médicos  1 1 = 

Administrador Hospitalar 1 1 = 

Técnicos Superiores  11 11 = 

Especialista de Informática  2 2 = 

Assistentes Técnicos  8 8 = 

Total  25 25 = 
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6.1.4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Cabe ao DRH assegurar o planeamento, a gestão e a administração dos recursos humanos no 

âmbito territorial de jurisdição da ARS Centro, IP. 

Integra as seguintes áreas funcionais:  

● Planeamento e Gestão de Recursos 

Humanos 

● Formação 

● Gestão Administrativa 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

DRH 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 5 

OOp 1 - Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, por  idade e local de 
trabalho 

Indicador 1: Número de relatórios de atualização do inventário de todos 
os profissionais de saúde no ativo, por idade e local de trabalho 

Resultado  2 N 

Atividades a desenvolver:       
● Atualizar de forma rigorosa e periódica, os dados de cadastro no sistema de informação Recursos 
Humanos e Vencimentos (RHV); extrair periodicamente, através do Sistema de Apoio à Gestão, os dados do 
RHV; trabalhar esses dados e elaborar os relatórios 

          

OE 5 

OOp 2 - Atualizar o painel de indicadores relativos à entrada e saída de pessoal na ARS Centro, IP 

Indicador 2: Número de relatórios elaborados Realização  12 N 

Atividades a desenvolver:       
● Atualizar, de forma rigorosa e periódica, os dados de cadastro no RHV; extrair periodicamente, através do 
Sistema de Apoio à Gestão, os dados do RHV; trabalhar esses dados e elaborar os relatórios 

OOp 3 - Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM permitindo 
um crescimento exponencial de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade de Sistema Integrado de 
Emergência Médica 

Indicador 3: Número de elementos formados em Suporte Básico de Vida-
DAE no âmbito da cooperação entre INEM e as ARS 
(Indicador Interinstitucional) 

Realização  72 N 

Atividades a desenvolver:       
● Divulgar e executar as formações planeadas  

                   
RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DRH 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)  1 1 = 

Enfermeiro  1 1 = 

Técnicos Superiores  13 13 = 

Especialista de Informática  1 1 = 

Coordenadores Técnicos  4 4 = 

Assistentes Técnicos  14 13 ↓ 

Assistentes Operacionais 2 2 = 

Total  36 35 ↓ 
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6.1.5. DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

O DSP, serviço operativo de saúde pública de âmbito regional, tem como missão dotar o 

Conselho Diretivo da ARS Centro, IP da evidência em saúde pública e em planeamento em saúde 

necessária à tomada de decisão. 

Relativamente às atribuições do DSP, destacam-se a caracterização e monitorização do estado 

de saúde da população, a identificação de necessidades em saúde, a avaliação do impacte da 

prestação de cuidados de saúde e a participação na elaboração da proposta do Plano Regional 

de Saúde. Acresce assegurar o funcionamento da rede de Laboratórios de Saúde Pública da ARS 

Centro, IP (Aveiro, Coimbra e Leiria) e participar no licenciamento das unidades privadas de 

saúde. 

Nos termos da legislação em vigor, o diretor do DSP exerce, por inerência, o cargo de delegado 

de saúde regional sendo coadjuvado, nessas funções, por um delegado de saúde regional 

adjunto. 

Agrega as seguintes áreas funcionais: 

● Promoção e Proteção da saúde 

● Autoridade de Saúde  

● Saúde Ambiental 

O DSP integra a UIPS. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

Apresentam-se com maior detalhe os objetivos, metas e atividades planeadas pelo DSP, no 

capítulo 7, devido sua dimensão e singularidade nas diversas áreas de intervenção. No presente 

capítulo consta apenas a informação no âmbito do QUAR. 

 
OE  

Objetivos Operacionais e Indicadores para 2017  
DSP 

Tipo 
Meta 
2017 

QUAR 

            

 

OE 2 

OOp 1 - Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura 
dos rastreios de base populacional 

 

Indicador 1: Taxa de cobertura do rastreio do cancro do colo do útero 
(mulheres em idade elegível 25 a 64 anos) nos últimos 3 anos  

Resultado 52% S 

 

Indicador 2: Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69 anos) 
que realizam rastreio do cancro da mama  

Resultado 64% S 
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OE  Objetivos Operacionais e Indicadores para 2017 - DSP Tipo 
Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 2 

OOp 2 - Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares 

Indicador 3: Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem 
diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 anos)  

Resultado  54% S 

          

OE 2 

OOp 3 - Promover a vigilância e controlo da doença diabética 

Indicador 4: Proporção de utentes com diabetes com último registo  HbA1c 
<=8% 

Resultado 61% S 

          

OE 2 

OOp 4 - Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável  

Indicador 5: Taxa de cobertura do Projeto "pão.come" nos concelhos  da 
região de saúde do Centro  

Resultado 97% S 

Indicador 6: Taxa de cobertura do Projeto "sopa.come" nas escolas do 1.º, 
2.º e 3.º ciclo do ensino básico da região de saúde do Centro  

Resultado 88% S 

          

OE 3 

OOp 5 - Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação 

Indicador 7: Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em 
qua as crianças completam os 2 anos de idade (Indicador Interinstitucional) 

Resultado 98% S 

Indicador 8: Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade 
(Indicador Interinstitucional) 

Resultado 97% S 

                    

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DSP 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1.ª e 2.ª)  2 2 = 

Médicos 2 2 = 

Enfermeiros 2 2 = 

Técnicos Superiores  3 3 = 

Técnicos Superiores de Saúde 4 3 ↓ 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 11 11 = 

Especialista de Informática  2 2 = 

Assistentes Técnicos  7 7 = 

Assistentes Operacionais 2 2 = 

Total  35 34 ↓ 
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6.1.6. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E 

NAS DEPENDÊNCIAS 

A DICAD resulta do processo de extinção do IDT e respetiva integração da componente 

operacional nas ARS, Portaria n.º 214/2013, de 27 de junho, alargando a intervenção em 

toxicodependências para o campo das adições/comportamentos aditivos. 

A prevenção destes comportamentos é fundamental para impedir ou atrasar o consumo de 

substâncias, manter estilos de vida saudáveis na população, fomentar fatores de proteção e 

recursos com que o individuo conta, e neutralizar fatores de risco. Para tal, o nível de atuação 

passa por três contextos preventivos: universal, seletivo e indicado. 

Agrega as seguintes áreas funcionais: 

● Unidades de Intervenção Local 

● Centros de Respostas Integradas 

● Unidades de Alcoologia 

● Unidades de Desabituação 

● Comunidade Terapêutica 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017  

DICAD 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 1 

OOp 1 - Assegurar o acompanhamento, monitorização e avaliação de programas e projetos no âmbito dos 
comportamentos aditivos e dependências (Prevenção; Redução de Risco e Minimização de Danos; 
Tratamento; Reinserção) 
 

Indicador 1: Percentagem de pareceres e/ou avaliações técnicas no âmbito 
das áreas de intervenção, face ao número total de pedidos 

Realização  95% N 

Atividades a desenvolver:       
● Elaborar os pareceres e/ou avaliações técnicas, sempre que solicitado       

Indicador 2: Número de projetos acompanhados Realização  18 N 

Atividades a desenvolver:       
● Propor a renovação dos projetos através da avaliação final dos dois anos 
de execução 

      

          

OE 1 

OOp 2 - Colaborar no planeamento, implementação, monitorização/avaliação das intervenções em 
contexto: comunitário, familiar, escolar, universitário, recreativo, laboral, rodoviário, prisional, 
desportivo e militar 

Indicador 3: Número de crianças e jovens abrangidos  Resultado  6.000 N 

Atividades a desenvolver:       
● Registar as ações com presença de crianças e jovens 

Indicador 4: Número de famílias abrangidas Resultado  200 N 

Atividades a desenvolver:       
● Registar as ações com presença de pais/famílias 



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |84 

 

 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

DICAD 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          
  Indicador 5: Número de profissionais abrangidos Resultado  500 N 

  Atividades a desenvolver:       

  ● Registar as ações com presença de profissionais (professores e outros técnicos) 

  Indicador 6: Número de escolas / instituições abrangidas Resultado  50 N 

 OE 1 Atividades a desenvolver:       

  
● Registar as escolas com intervenções em comportamentos aditivos e 
dependências pelos técnicos da DICAD 
 

      

 
Indicador 7: Percentagem de indivíduos abrangidos por ações de 
sensibilização no dia da defesa nacional, face ao número total de indivíduos 
convocados para o dia da defesa nacional 

Resultado  70% N 

  Atividades a desenvolver:       

  ● Dinamizar ações de sensibilização dirigidas aos jovens no dia da defesa nacional 

          

OE 1 

OOp 3 - Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e 
comportamentos aditivos 

Indicador 8: Número de utentes ativos em prevenção seletiva e indicada Realização  600 N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  

Indicador 9: Número de atendimentos em prevenção seletiva e indicada Resultado  4.500 N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  

          

OE 1 

OOp 4 - Garantir, através de uma intervenção integrada, o tratamento para os problemas do consumo de 
substâncias psicoativas e de outros comportamentos aditivos e dependências 

Indicador 10: Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de 
Responsabilidade Integrada e na Unidade de Alcoologia 

Realização  7.450 S 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  

Indicador 11: Taxa de ocupação da Unidade de Alcoologia Resultado  80% N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  

Indicador 12: Taxa de ocupação da Unidade de Desabituação Resultado  70% N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  

Indicador 13: Taxa de ocupação da Comunidade Terapêutica Resultado  80% N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar o movimento clínico nas Unidades de Intervenção Local  
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

DICAD 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 1 

OOp 5 - Realizar rastreios de doenças infeciosas (VIH, HepB, HepC e Sifilis) 

Indicador 14: Taxa de utentes ativos rastreados para VIH com método ADR 
 (Aconselhamento, Deteção e Referenciação) 

Realização  40% N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar os atendimentos no Sistema de Informação Multidisciplinar 

          

OE 1 

OOp 6 - Monitorizar o cumprimento dos requisitos das unidades de prestação de cuidados de saúde nos 
setores social e privado na área das adições 

Indicador 15: Número de termos responsabilidade Realização  150 N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar os atendimentos no Sistema de Informação Multidisciplinar 

Indicador 16: Número de utentes Realização  150 N 

Atividades a desenvolver:       

● Registar os utentes com termos de responsabilidade 

          

OE 1 

OOp 7 - Melhorar e atualizar os conhecimentos dos profissionais de saúde no âmbito dos 
comportamentos aditivos e dependências 

Indicador 17: Número de profissionais em ações de formação Realização  100 N 

Atividades a desenvolver:       

● Desenvolver ações de formação na área e registo dos profissionais em formação  

          

OE 2 

OOp 8 - Promover o rastreio do consumo de álcool e dos demais produtos geradores de CAD  

Indicador 18: Percentagem de utentes rastreados em Centros de 
Acolhimento de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH/Sida (CAD) 
(Indicador Interinstitucional) 

Realização  30% N 

Atividades a desenvolver:       

● Promover a  identificação precoce de consumo de álcool e demais produtos nos utentes  

Indicador 19: Número de experiências-piloto promotoras de rastreio em 
CAD  

Realização  2 N 

Atividades a desenvolver:       

● Promover a  o aumento do número de experiências-piloto promotoras de rastreio em CAD 

          

OE 2 

OOp 9 - Aumentar a percentagem de cobertura dos utentes com CAD pelas Unidades de Intervenção 
Local 

Indicador 20: Cobertura de utentes pelas Unidades de Intervenção Local 
(Indicador Interinstitucional) 

Realização  80% N 

Atividades a desenvolver:       

● Promover o tratamento, aumentando a retenção dos utentes em tratamento 
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RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - DICAD N.º de efetivos a 31.12.2016 N.º de efetivos planeados 2017 ∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1.ª e 2.ª)  1 1 = 

Médicos  18 17 ↓ 

Enfermeiros  37 37 = 

Técnicos Superiores de Saúde  27 27 = 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 1 1 = 

Técnicos Superiores  56 56 = 

Assistentes Técnicos  35 35 = 

Assistentes Operacionais 26 26 = 

Total  201 200 ↓ 
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6.1.7. GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO 

O GJC está diretamente dependente do Conselho Diretivo, prestando, assim, apoio direto àquele 

órgão. 

Integrado no GJC funciona o Gabinete do Cidadão. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

GJC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE 5 

OOp 1 - Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o Gabinete Jurídico 
e do Cidadão  

Indicador 1: Número de circulares normativas/informativas efetuadas 
(vertente Gabinete Jurídico e Observatório Regional) 

Realização  3 N 

Atividades:       

● Analisar as questões que são colocadas ao GJC com maior frequência; elaborar circulares 
normativas/informativas visando a melhoria dos serviços e procedimentos (vertentes Gabinete Jurídico e 
Observatório Regional) 
 

Indicador 2: Número de sessões de esclarecimento sobre acidentes em 
serviço 

Realização  4 N 

Atividades:       

● Dinamizar reuniões de esclarecimentos nos ACES 

                

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - GJC 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Dirigentes - Direção Intermédia (1.ª e 2.ª)  1 1 = 

Técnicos Superiores  5 5 = 

Assistentes Técnicos  2 2 = 

Total  8 8 = 
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6.2. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR EQUIPAS E GABINETES DE APOIO 

ESPECIALIZADO 

6.2.1. EQUIPA REGIONAL DE APOIO AOS CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS 

A ERA é uma estrutura de apoio especializado que visa apoiar, avaliar e dar parecer sobre as 

candidaturas das unidades funcionais integrantes dos ACES vocacionadas para a prestação 

direta de cuidados de saúde e acompanhar o seu desempenho na procura sistemática da 

prestação de cuidados com elevados padrões de qualidade, no âmbito da reconfiguração dos 

CSP em curso. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

ERA 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

          

OE3 

OOp 1 - Acompanhar pelo menos uma vez por ano todas as USF e UCC em atividade 

Indicador 1: Percentagem de unidades (USF e UCC) com visita de 
acompanhamento durante o ano 

Resultado 97% N 

Atividades a desenvolver:       

● Gerir o agendamento das visitas durante o ano de 2017 

          

OE3 

OOp 2 - Fomentar e apoiar a criação de novas USF 

Indicador 2: Percentagem de candidaturas a USF em processo de avaliação 
há mais de 12 meses 

Resultado 20% N 

Atividades a desenvolver:       

● Agilizar o processo de apreciação das candidaturas 

          

OE3 

OOp 3 - Realizar reuniões regulares com os Coordenadores das Unidades Funcionais 

Indicador 3: Número anual de reuniões com coordenadores de Unidades 
Funcionais 

Realização 3 N 

Atividades a desenvolver:       

● Promover reuniões com os coordenadores das Unidades Funcionais        
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RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - ERA 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Médicos  7 1 7 1 = 

Enfermeiro  6 2 6 2 = 

Técnicos Superiores  1 3 1 3 = 

Assistentes Técnicos  1 4 1 4 = 

Total  15 15 = 

Notas: 

● 1 Um Coordenador Médico com 8h por semana; seis Médicos com 4h por semana cada; 

● 2 Um Enfermeiro a tempo inteiro; um Enfermeiro com 21 horas por semana; dois Enfermeiros 

com 14h por semana; um Enfermeiro com 7h por semana; um Enfermeiro com 4h por semana;  

● 3 Um Técnico Superior com 8h por semana; 

● 4 Um Assistente Técnico a tempo inteiro. 
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6.2.2. GABINETE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

Ao GACI, enquanto estrutura de apoio especializado diretamente dependente do Conselho 

Diretivo, compete-lhe, designadamente, o desenvolvimento, monitorização e avaliação de 

metodologias e procedimentos de controlo interno e de gestão do risco nos domínios 

contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

GACI 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

      3   

OE 5 

OOp 1 - Proceder à revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Indicador 1: Mês de apresentação da proposta de revisão do Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ao Conselho 
Diretivo  

Realização 12 N 

Atividades a desenvolver:       
● Promover reuniões com dirigentes e dinamizadores de controlo interno para revisão do Plano; avaliar o 
controlo interno e aplicar a matriz de risco 

          

OE 5 

OOp 2 - Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno 

Indicador 2: Número de auditorias internas realizadas Realização 4 N 

Atividades a desenvolver:       
● Realizar as auditorias programadas 

          

OE 5 

OOp 3 - Proceder à monitorização da implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas  

Indicador 3: Mês de apresentação do relatório anual de monitorização à 
implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas ao Conselho Diretivo  

Realização 4 N 

Atividades a desenvolver:       
● Proceder à recolha dos relatórios junto das unidades orgânicas para consolidação da informação relativa 
às medidas implementadas 

          

OE 5 

OOp 4 - Acompanhar e monitorizar follow-up das recomendações formuladas na sequência de controlo 
externo 

Indicador 4: Número de meses para submissão de relatório de 
acompanhamento/monitorização após receção de recomendações 
decorrentes de controlo externo 

Realização 6 N 

Atividades a desenvolver:       
● Contactar, recolher e tratar da informação junto das unidades orgânicas ou entidades externamente 
auditadas 

               

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - GACI 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Técnicos Superiores  31 31 = 

Total  3 3 = 

Nota: 1 Inclui-se a colaboração de uma técnica superior cedida pela DICAD dois dias por semana  
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6.2.3. GABINETE DE FARMÁCIA E MEDICAMENTO 

O GFM abrange como áreas de intervenção da atividade farmacêutica a organização e gestão, a 

farmácia clínica/informação/formação, o apoio técnico e a fármaco-economia e qualidade. A 

este gabinete compete coordenar e garantir a uniformização e articulação na atividade 

farmacêutica desenvolvida a nível dos serviços desconcentrados da ARS Centro, IP, de modo a 

garantir o uso racional, seguro e eficaz dos medicamentos e produtos de saúde. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

GFM 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

      3   

OE 2 

OOp 1 -  Garantir a qualidade e segurança do medicamento  

Indicador 1: Percentagem de unidades de saúde com práticas seguras 
implementadas no âmbito dos medicamentos com nome ortográfico, 
fonético ou aspeto semelhantes 

Estrutura 60% N 

Atividades a desenvolver:       
● Implementar práticas seguras no âmbito dos medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto 
semelhantes 

Indicador 2: Percentagem de unidades de saúde com práticas seguras 
implementadas no âmbito dos medicamentos de alto risco 

Estrutura 60% N 

Atividades a desenvolver:       

● Realizar as auditorias programadas 

          

OE 3 

OOp 2 - Contribuir para a divulgação de Boas Práticas na área do Medicamento 

Indicador 3: Número de manuais técnico-científicos elaborados pelos SF-
GFM e divulgados após aprovação do Conselho Diretivo 

Estrutura 1 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar manuais técnico-científicos  

Indicador 4: Número de folhetos informativos sobre medicamentos 
elaborados e divulgados pelos SF-GFM após aprovação do Conselho 
Diretivo  

Estrutura 3 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar folhetos informativos sobre medicamentos 

Indicador 5: Número de Normas de Boas práticas elaboradas ou revistas 
pelos SF-GFM e divulgadas após aprovação do Conselho Diretivo 

Estrutura 2 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar/Rever Normas de boas práticas 

Indicador 6: Número de adendas ao Formulário de Medicamentos e de 
Dispositivos Médicos da ARS Centro, IP elaboradas pelos SF-GFM e 
divulgadas após aprovação do Conselho Diretivo 

Estrutura 1 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar/Rever a adenda ao Formulário de Medicamentos e de Dispositivos Médicos da ARS Centro, IP 
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OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 

GFM 
Tipo Meta 2017 QUAR 

          

OE 4 

OOp 3 - Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno dos SF-GFM 

Indicador 7: Percentagem de unidades de saúde auditadas com boas 
práticas implementadas 

Realização 50% N 

Atividades a desenvolver:       

●  Realizar auditorias ao cumprimento dos procedimentos de boas práticas entretanto implementados 
nos armazéns medicamentos das unidades de saúde 

          

OE 5 

OOp 4 - Avaliar evolução de consumos de medicamentos, quebras de rede de frio e outras atividades 
relevantes realizadas pelos SF-GFM nos ACES 

Indicador 8: Número de relatórios efetuados Realização 2 N 

Atividades a desenvolver:       

● Elaborar um sistema de informação de apoio à gestão  

               
Sigla: SF-GFM – Serviços Farmacêuticos da ARS Centro, IP – Gabinete de Farmácia e Medicamento 

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - GFM 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Técnicos Superiores de Saúde  8 7 ↓ 

Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 4 4 = 

Assistentes Técnicos  1 1 = 

Assistentes Operacionais 5 5 = 

Total  18 17 ↓ 

Notas: 

● Estão requeridos ao DRH, um farmacêutico e dois assistentes técnicos para a Farmácia Central; 

● Os Técnicos Superiores de Saúde são todos do Ramo de Farmácia, Especialistas em Farmácia 

Hospitalar; 

● Três farmacêuticos e um técnico de diagnóstico e terapêutica pertencem ao quadro dos ACES 

Pinhal Litoral, Baixo Vouga e Dão-Lafões, deslocando-se duas a três vezes por semana à Farmácia 

Central em Coimbra; 

● Neste momento existe pontualmente e por período de tempo limitado, um assistente técnico do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, que não se contabiliza no quadro anterior. 
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6.2.4. GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 

Ao GRPC compete, no cumprimento da política de informação definida pelo Conselho Diretivo, 

elaborar e difundir documentos e informações relativas à prestação de cuidados de saúde para 

os meios de comunicação social e utentes em geral. 

OBJETIVOS | METAS | ATIVIDADES PLANEADAS 

OE  
Objetivos Operacionais, Indicadores e Atividades a desenvolver em 2017 - 

GRPC 
Tipo 

Meta 
2017 

QUAR 

      3   

OE 
5 

OOp 1 - Contribuir para o empenho e compromisso na transparência da informação 

Indicador 1: Número de newsletters publicadas Realização 35 N 

Atividades a desenvolver:       

● Difundir, a newsletter elaborada, internamente e externamente 

  Indicador 2: Mês de apresentação do site da ARS Centro, IP atualizado Realização 12 N 

  Atividades a desenvolver:       

  ● Atualizar o site da ARS Centro, IP 

               

RECURSOS HUMANOS PLANEADOS 

Categoria / Carreira - GRPC 
N.º de efetivos a 

31.12.2016 
N.º de efetivos planeados 

2017 
∆ 

Técnicos Superiores  1 1 = 

Total  1 1 = 
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07. 

APRESENTAÇÃO 

DETALHADA DAS ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO 
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7.1. DOENÇAS DE EVOLUÇÃO PROLONGADA 

7.1.1. PROGRAMA NACIONAL PARA A DIABETES 

7.1.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A SAÚDE MENTAL 

7.1.3. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

7.1.4. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

7.1.5. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS CÉREBRO-CARDIOVASCULARES 
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7.1.1. PROGRAMA NACIONAL PARA A DIABETES  

OBJETIVO GERAL 

Promover a vigilância e controlo da doença diabética. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Gerir de forma integrada a diabetes; 

2. Reduzir a prevalência da diabetes; 

3. Atrasar o início das complicações major da diabetes e reduzir a sua incidência; 

4. Reduzir a morbilidade e mortalidade por diabetes. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Proporção de utentes com diabetes, com o último registo de HgbA1c ≤8,0% (QUAR) 61% SIARS 

2. Taxa de diabéticos diagnosticados que realizaram rastreio da retinopatia diabética na 
ARS Centro, IP 

14% AIBILI/SIARS 

3. Proporção de utentes com diabetes mellitus com exame oftalmológico no último ano 30% SIARS 

4. Prevalência da diabetes na região Centro  8,5% SIARS 

5. Percentagem de Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes com plano de 
atividades entregue 

100% SIARS 

Sigla: AIBILI - Associação para a Investigação Biomédica em Luz e Imagem 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Promover a prevenção primária, através do combate aos fatores de risco conhecidos, 

incidindo sobretudo nos fatores de risco modificáveis da etiologia da diabetes; 

2. Promover a prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e tratamento adequado, 

de acordo com o princípio da equidade; 

3. Promover a prevenção terciária, através da reabilitação e reinserção social das pessoas com 

diabetes; 
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4. Aplicar a escala de avaliação de risco da diabetes a 10 anos; 

5. Dar continuidade ao programa de diagnóstico sistemático da retinopatia diabética à 

população da região Centro, envolvendo os hospitais/centros hospitalares no tratamento 

da retinopatia; 

6. Criar equipas multidisciplinares básicas prestadoras de cuidados ao diabético 

(médico/enfermeiro) em cada unidade prestadora de cuidados de saúde de Medicina 

Familiar, com apoio de equipas alargadas de nutricionistas/dietistas, psicólogos, podólogos 

e professores de educação física em cada ACES; 

7. Manter as consultas autónomas de diabetes nas unidades de saúde dos ACES e ULS; 

8. Promover a qualidade dos cuidados de saúde a prestar à pessoa com diabetes; 

9. Proporcionar aos profissionais de saúde a formação necessária para responderem às 

exigências da qualidade dos cuidados a prestar; 

10. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Coordenadoras Funcionais da 

Diabetes, da região Centro; 

11. Promover as comemorações de novembro mês da diabetes/dia mundial da diabetes. 

 

DESAFIOS para 2020: 

Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20%. (Meta de Saúde 2020, PNS) 
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7.1.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A SAÚDE MENTAL 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Assegurar o acesso a serviços de saúde mental de qualidade; 

2. Promover e proteger os direitos dos doentes; 

3. Reduzir o impacto das perturbações mentais contribuindo para a promoção da saúde mental 

das populações; 

4. Promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir um melhor 

acesso e a participação das comunidades, utentes e famílias; 

5. Promover a integração dos cuidados de saúde mental no sistema geral de saúde, quer nível 

dos CSP, CSH e CCI, de modo a diminuir a institucionalização dos doentes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Melhorar o registo sobre indicadores de saúde. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de utentes inscritos com registo de ansiedade nos CSP (códigos 
P74-Disturbio ansioso/ estado de ansiedade e P01-Sensação de ansiedade / 
nervosismo / tensão) (Indicador Interinstitucional) 

11,3% SIARS 

2. Percentagem de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva nos 
CSP (códigos P76-Depressão e P03-Sensação de Deprimido) 
(Indicador Interinstitucional) 

13,5% SIARS 

3. Número de reuniões convocadas da Comissão Regional de Saúde Mental 
(CRSM) 

3 CRSM 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Diligenciar no sentido da criação das Comissões Coordenadoras Locais dos Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental (CCISM); 

2. Formar as respetivas equipas; 

3. Elaborar a proposta de escolha de futuras Unidades para integrarem os CCISM; 
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4. Acompanhar as Unidades escolhidas, na região Centro para integrarem a fase experimental 

dos CCISM; 

5. Participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde Mental; 

6. Participar nas reuniões da Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de Saúde 

Mental. 

 

7.1.2.1. OBSERVATÓRIO DE SAÚDE PARA A VIOLÊNCIA FAMILIAR | ENTRE 

PARCEIROS ÍNTIMOS 

OBJETIVO GERAL 

Fomentar o desenvolvimento do Observatório de Saúde para Violência Familiar/Entre Parceiros 

Íntimos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover a formação dos profissionais dos CSP no âmbito do projeto; 

2. Adequar o sistema informático dos serviços de saúde, possibilitando a sinalização precoce 

de situações de violência. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Número de ações de formação realizadas nos ACES, no âmbito do Observatório  3 DSP/ACES 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar ações de formação sobre o projeto destinadas aos profissionais dos CSP; 

2. Elaborar o manual de apoio à formação; 

3. Integrar o screening para deteção de casos de violência familiar/entre parceiros íntimos 

(VPI); 

4. Atualizar o estudo da morbilidade registada nos CSP associada à VPI e causadora de trauma 

psicológico.  
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7.1.2.2. PROJETO + CONTIGO 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3.º ciclo do ensino básico e secundário; 

2. Prevenir comportamentos da esfera suicidária; 

3. Combater o estigma em saúde mental; 

4. Criar uma rede de atendimento de saúde mental (profissionais de saúde, encarregados de 

educação, professores, assistentes operacionais e alunos). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover habilidades sociais; 

2. Promover o autoconceito; 

3. Promover a capacidade de resolução de problemas; 

4. Promover a assertividade na comunicação; 

5. Melhorar a expressão e gestão de emoções; 

6. Detetar precocemente situações distúrbio mental; 

7. Fortalecer redes de apoio nos serviços de saúde. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Número de ACES com o Projeto + Contigo implementado 8 
Equipa Regional do 

Projeto 

2. Percentagem de Agrupamentos de Escolas (incluindo escolas não agrupadas) 
com o Projeto + Contigo implementado 

38,5% 
Equipa Regional do 

Projeto  

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar formação destinada aos profissionais de saúde das equipas de saúde escolar e das 

unidades de saúde; 
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2. Realizar ações de formação/sensibilização destinadas aos profissionais de educação (pessoal 

docente e não docente) e aos encarregados de educação; 

3. Realizar intervenção global em sala de aulas com os estudantes utilizando uma intervenção 

padrão. 
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7.1.3. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS ONCOLÓGICAS  

7.1.3.1. PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DA MAMA 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Reduzir a mortalidade por cancro da mama feminina; 

2. Reduzir a incidência da forma invasiva do cancro da mama feminina. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Manter a proporção de mulheres em idade elegível que realizaram rastreio nos últimos 2 anos, 

em valores acima de 64%. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de mulheres em idade elegível (45 a 69 anos) que realizaram rastreio do 
cancro da mama nos últimos 2 anos (QUAR) 

64% NRC/LPCC 

2. Percentagem de ACES com rastreio de cancro da mama organizado em população entre 
50-69 anos (Indicador Interinstitucional) 

100% DSP 

Siglas: NRC - Núcleo Regional do Centro; LPCC - Liga Portuguesa Contra o Cancro 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar a mamografia de rastreio a todas as mulheres, com idade compreendida entre os 

45 e os 69 anos, inscritas nos ficheiros clínicos das Unidades Funcionais da ARS Centro, IP, 

com a última mamografia registada há 2 ou mais anos; 

2. Melhorar a acessibilidade ao rastreio planeando, com o NRC/LPCC, responsável pela 

execução do rastreio, os diferentes aspetos operacionais: horários, locais de permanência 

do carro de radiorrastreio, listas de mulheres a convidar, etc.; 

3. Monitorizar o programa ao nível dos vários ACES/ULS e, dentro destes, ao nível de cada CS, 

unidade de observação deste rastreio. 
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DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% (Meta de Saúde 2020, PNS). 

 

 

7.1.3.2. PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Diminuir a taxa de mortalidade por cancro do colo uterino; 

2. Diminuir a incidência de cancro do colo do útero invasivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantir a oferta de rastreio a pelo menos 80% da população-alvo; 

2. Diminuir os tempos de espera da consulta de patologia do colo após o resultado da citologia. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Taxa de cobertura do rastreio do colo do útero (mulheres em idade elegível 25 a 
64 anos) nos últimos 3 anos (QUAR) 

52% 

SiiMA Rastreios e 
Laboratório 

Citopatologia do 
CHUC e IPOC 

2. Percentagem de ACES com rastreio do cancro do colo do útero organizado em 
população entre os 30 e 59 anos (Indicador Interinstitucional) 

100% DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Otimizar a monitorização do programa de rastreio, através da melhoria do sistema de 

informação (SiiMA Rastreios); 

2. Propor o desenvolvimento de estudo epidemiológico para conhecer a incidência de cancro 

do colo uterino no grupo de mulheres rastreadas e não rastreadas; 

3. Fomentar o rastreio do cancro do colo do útero entre as mulheres elegíveis que nunca foram 

rastreadas; 
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4. Manter o Programa de Formação dirigido aos profissionais das Unidades Funcionais dos 

ACES, proposto e executado pelo Grupo de Trabalho do Cancro do Colo do Útero; 

5. Alterar o rastreio para pesquisa do Vírus do Papiloma Humano com citologia reflexa a todas 

as mulheres; 

6. Garantir os recursos necessários a cada uma das etapas do rastreio. 

DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% (Meta de Saúde 2020, PNS). 

 

 

7.1.3.3. PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DO CÓLON E RETO 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Reduzir a mortalidade por cancro do cólon e reto; 

2. Reduzir a incidência de cancro invasivo; 

3. Aumentar a cobertura de rastreio do cancro do cólon e reto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantir que 9,5% da população-alvo tenha registo de um teste de rastreio nos últimos 2 

anos; 

2. Garantir que pelo menos 75% dos utentes com pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva 

realizem a colonoscopia no âmbito do programa de rastreio. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Proporção de utentes [50;75[ anos com rastreio do cancro do cólon e reto na 
região Centro  

34% SIARS 

2. Percentagem de utentes [50; 75[ anos com rastreio do cancro do cólon e reto, 
nos últimos 2 anos, na região Centro  

7% SiiMA Rastreios 

3. Percentagem de ACES com Programa de Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 
organizado em população entre os 50 e 74 anos 

100% SiiMA Rastreios 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Divulgar o programa de rastreio aos profissionais de saúde dos cuidados primários; 

2. Comunicar a informação adequada aos utentes alvo do rastreio (educação para a utilização 

do teste de rastreio); 

3. Garantir os recursos necessários para todas as etapas do rastreio; 

4. Garantir o diagnóstico e tratamento precoce das situações detetadas; 

5. Monitorização do programa de rastreio do cancro do cólon e reto, de acordo com as 

orientações internacionais; 

6. Realizar formação nos Hospitais (parceiros) e nos CS para promover e reforçar a execução 

do programa; 

7. Garantir a realização de colonoscopias por parte dos parceiros que integram o rastreio; 

8. Iniciar conversações com os Hospitais para promover novo alargamento do programa. 

DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% (Meta de Saúde 2020, PNS). 
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7.1.4. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

OBJETIVO GERAL 

1. Aumentar o diagnóstico e melhorar o tratamento das patologias mais frequentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aumentar a proporção de registo de utentes com diagnóstico de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica (DPOC); 

2. Aumentar a percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP, em 

integração com a pneumologia hospitalar; 

3. Promover o desenvolvimento de projetos locais no âmbito da articulação e da melhoria de 

qualidade dos cuidados na área do síndrome de apneia do sono; 

4. Aumentar a proporção de registo de utentes com diagnóstico de asma em todos os grupos 

etários e incentivar a referenciação precoce de asma de difícil controlo, de asma em grávidas 

e de asma relacionada com o trabalho. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de utentes com diagnóstico de DPOC, com FEB1 em 3 anos (IG49) 4% 
Coordenador 
Regional do 
Programa 

2. Percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP em 
integração com a pneumologia hospitalar (Indicador Interinstitucional) 

70% 
Coordenador 
Regional do 
Programa 

3. Número de projetos locais no âmbito da articulação e da melhoria de qualidade 
dos cuidados na área do síndrome de apneia do sono 

18 
Coordenador 
Regional do 
Programa 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Assegurar que todos os ACES possuam acesso à espirometria (aplicabilidade do Despacho 

n.º 6300/2016, de 12 de maio); 

2. Selecionar para espirometria os doentes fumadores com sintomas e comorbilidades de 

DPOC; 
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3. Criar (e considerar a contratualização) de Unidades Móveis de Espirometria (Técnica de 

Cardiopneumologia; espirómetro; articulação com Serviço de Pneumologia) capazes de 

realizar exames em múltiplas unidades de saúde. Promover a abertura dos laboratórios de 

função respiratória hospitalares aos CSP. Simplificar, otimizar e diminuir custos dos pedidos 

de espirometria a entidades convencionadas; 

4. Melhorar o conhecimento do Síndrome de Apneia do Sono entre os médicos de Medicina 

Geral e Familiar, através de formações específicas. Disponibilizar instrumentos (escalas) 

capazes de melhorar o rigor de referenciações. Abrir os Laboratórios de Sono hospitalares a 

estes pedidos, poupando consultas intermédias. Fazer o seguimento conjunto (hospital-

unidades de saúde). Divulgar os bons resultados já obtidos no conjunto de unidades de 

"Coimbra Sul" em reuniões a realizar noutras unidades. 

DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% (Meta de Saúde 2020, PNS). 
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7.1.5. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS CÉREBRO-

CARDIOVASCULARES  

OBJETIVO GERAL 

Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Reduzir o impacto das doenças do aparelho circulatório na região Centro. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem 
diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 A) (QUAR) 

54% SIARS 

2. Número de unidades de saúde com telemedicina e/ou 
telemonitorização 

40 
Conselhos Clínicos dos ACES, 

Serviços de Cardiologia 
envolvidos 

3. Número de unidades de saúde com programa regular de 
teleconsultas em cardiologia 

15 
Conselhos Clínicos dos ACES, 

Serviços de Cardiologia 
envolvidos 

4. Percentagem de utentes inscritos no Portal do Utente 20% ACSS 

5. Percentagem de hipertensos com pressão arterial em cada 
semestre 

65% SIARS 

6. Percentagem de admissões de doentes em Unidades de AVC com 
encaminhamento através de "Vias Verdes" 

40% CNDC 

7. Percentagem de Unidades de AVC com articulação por telemedicina 
para encaminhamento para CHUC dos casos elegíveis para 
trombectomia 

100%  Centros Hospitalares | Hospitais 

8. Número médio de doentes por dia com AVC referenciados através 
da Tele Via Verde AVC para avaliação de elegibilidade para 
trombectomia 

2 Serviço de Neurologia do CHUC 

9. Número de utentes integrados nos programas de telemonitorização 
pós enfarte do miocárdio e insuficiência cardíaca 

15 
Serviço de Cardiologia do CHUC / 

SPMS 

Siglas: AVC - Acidente Vascular Cerebral; CNDC - Comissão Nacional de Doenças Cardiovasculares 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Após operacionalização e estabilidade da nova versão da PDS Live (Plataforma de Dados de 

Saúde) (SPMS), proceder à reinstalação nas unidades de saúde onde já existe e instalar em 

pelo menos mais 5; 
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2. Fazer uma sensibilização maior junto das direções clínicas para que estes dados sejam 

monitorizados de forma mais intensiva, e insistir no correto preenchimento dos registos; 

3. Desenvolver uma campanha de sensibilização de forma continuada na utilização da PDS e 

Portal do Utente (PU) e promover a utilização do PU como interface de ligação utente/SNS 

e de criação de hábitos de autocontrolo e autoavaliação de risco, em especial através dos 

scores de avaliação de risco (entre os quais o de risco cardiovascular da Sociedade Europeia 

de Cardiologia) incluídos no referido portal; 

4. Incentivar a consulta da PDS e PU junto dos profissionais, de modo a proceder de forma 

rotineira ao registo de risco cardiovascular dos seus utentes utilizadores; 

5. Iniciar de forma sustentada as teleconsultas de cardiologia entre os CS e os serviços 

hospitalares de cardiologia de referência, em pelo menos 15 unidades de saúde; 

6. Monitorizar as Vias Verdes AVC e Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) ao longo de 2017, por 

forma a agilizar e melhorar os circuitos de informação e aumentar a utilização adequada e 

atempada das Vias Verdes; 

7. Na sequência do programa piloto iniciado em 2015 no âmbito da Via Verde AVC, destinado 

à intervenção atempada nas situações indicadas para trombectomia, melhorar os meios de 

telemedicina em todos os hospitais com Unidades de AVC, de modo a aumentar o número 

de doentes referenciados por esta via para uma média de dois casos diários; 

8. Iniciar processos experimentais de telemonitorização (a partir do domicílio) em alguns 

doentes de risco cardiovascular e promover o recurso a helpdesk nos serviços de cardiologia 

dos diversos hospitais (ou nas urgências), para que em qualquer momento se possam 

transmitir dados (eletrocardiogramas, dados clínicos e videoconferência) entre os médicos 

de família, que no terreno se confrontem com situações que careçam de orientação urgente 

e os especialistas em cardiologia. A mesma metodologia poderá ser utilizada nas ligações 

entre hospitais, para esclarecimento e referenciação dos doentes cardiovasculares; 

9. Iniciar o programa de telemonitorização de doentes pós enfarte do miocárdio e insuficiência 

cardíaca, incluindo em programa pelo menos 15 utentes; 

10. Solicitar à CNDC o levantamento atualizado dos dados. Insistir na divulgação das normas de 

inclusão na Via Verde junto dos médicos de Medicina Geral e Familiar. 

DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20%. (Meta de Saúde 2020, PNS)  
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7.2. CUIDADOS PALIATIVOS 
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OBJETIVOS GERAIS 

1. Organizar e Coordenar: implementar o Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos 

Cuidados Paliativos em toda a região Centro, coordenada pela ARS Centro, IP em articulação 

com a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, através do Coordenador Regional; 

2. Melhorar e generalizar o nível básico de Cuidados Paliativos, “Abordagem Paliativa”: 

● Melhorar os cuidados prestados a todas as pessoas com doenças graves e ameaçadoras 

da vida, independentemente do seu diagnóstico e idade, e onde quer que se encontrem 

(domicílio, hospitais, RNCCI ou Estrutura Residencial para Pessoas Idosas/ 

Dependentes), melhorando as “ações paliativas” praticadas por todos os profissionais 

de saúde; 

● Capacitar os profissionais dos serviços com elevada prevalência de doentes com 

necessidades paliativas (Equipas/Unidades da RNCCI, CSP e serviços hospitalares como 

a Oncologia, a Medicina Interna e o Serviço de urgência, entre outros) a fazer uma 

“Abordagem Paliativa” de qualidade; 

3. Adequar os recursos assistenciais especializados em Cuidados Paliativos: ajustar os recursos 

às necessidades da população, promovendo a equidade de acesso a estes cuidados em todo 

o país, qualquer que seja o diagnóstico e idade do doente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver os Cuidados Paliativos na região de saúde do Centro, tendo em conta os 

seguintes critérios definidos no Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados 

Paliativos: 

● Multidisciplinaridade: as equipas, no mínimo devem ser constituídas por médico, 

enfermeiro, psicólogo e assistente social; 

● Formação: numa equipa especializada em Cuidados Paliativos, pelo menos o médico 

coordenador e o enfermeiro responsável devem ter formação avançada (> 280 h) e 

estágio prático em Cuidados Paliativos; 

● Dotação de recursos humanos: deverá corresponder rapidamente à que está definida 

no Plano e regulamentada em Circular Normativa n.º/2017/CNCP/ACSS, 12 de janeiro; 
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2. Formação: pretende-se a nível da região de saúde do Centro, melhorar de forma 

considerável a “Abordagem Paliativa” dos doentes, capacitando os profissionais através da 

formação adequada. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Visitar todas as Equipas /Unidades de Cuidados Paliativos, na dependência da ARS Centro, 

IP, para avaliar o funcionamento, segundo os parâmetros estabelecidos pelo Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos; 

2. Promover a elaboração do programa de formação de cada Equipas /Unidades de Cuidados 

Paliativos de acordo com as necessidades das respetivas regiões, com total autonomia; 

3. Programar um Curso de Cuidados Paliativos de nível intermédio (plano curricular elaborado 

pela Comissão Nacional), destinados a profissionais da RNCCI e posteriormente a 

profissionais de outros serviços com elevada prevalência de doentes com necessidades 

paliativas (Medicina Interna, Oncologia, Medicina Geral e Familiar, entre outros). 
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7.3. INTERVENÇÃO SOBRE OS DETERMINANTES DA SAÚDE 

7.3.1. PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE INFANTIL 

7.3.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

7.3.3. PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 
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7.3.1. PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE INFANTIL 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Coordenar as Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF); 

2. Implementar/consolidar os circuitos assistenciais para garantir o acesso universal e 

equidade assistencial; 

● Vigilância da saúde materno-fetal; 

● Vigilância da saúde infantil e adolescente; 

● Ação da saúde para crianças e jovens em risco; 

● Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (intervenção precoce); 

3. Garantir o processo de avaliação e formação contínua; 

4. Promover a gestão do conhecimento e circulação da informação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Respeitar e criar condições para cumprir o Despacho n.º 9872/2010; 

2. Manter a coordenação das UCF e definir o Plano de Ação Regional; 

3. Criar condições para uniformizar e concretizar o Protocolo de Vigilância da Grávida a nível 

regional; 

4. Estruturar o circuito dos adolescentes (internamento e referenciação) especialmente da 

Pedopsiquiatria;  

5. Consolidar os processos de referenciação das áreas diferenciadas; 

6. Rentabilizar a Notícia de Nascimento para identificação de Recém-Nascido (RN) de Risco; 

7. Facilitar o acesso à informação através da atualização do site da Comissão Regional de Saúde 

da Mulher, da Criança e do Adolescente (CRSMCA):  

http://www.arscentro.min-saude.pt/Institucional/projectos/crsmca/comissao/Paginas/default.aspx; 

8. Implementar o processo de consultadoria clínica. 
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METAS 

Indicadores Meta 2017 Fonte 

Área Pediátrica | Adolescente 

1. Percentagem de Recém-nascidos (RN) com pelo menos uma consulta 
médica de vigilância realizada até aos 28 dias de vida  

90% SIARS 

2. Percentagem de crianças inscritas nas USF/UCSP com uma consulta dos 10 
aos 13 anos  

55% SIARS 

3. Número de Crianças/Utentes sem médico de família (< 18 anos) 
reduzir 

10% 
SIARS 

4.  Percentagem de Notícias de Nascimento recebidas sobre o total de 
nascimentos *(Indicador Interinstitucional) 

90% ACES 

5. Percentagem de RN de Risco sinalizado através da Notícia de Nascimento 
(NN) * 

100% ACES 

6. Percentagem de RN de Risco observadas (das sinalizadas) * 90% ACES 

7. Percentagem de crianças de Risco observadas em visitas domiciliárias  100% ACES 

8. Percentagem de Crianças de Risco acompanhadas pelos Núcleos de Apoio 
de Crianças e Jovens em Risco (NACJR)  

100% NACJR 

9. Mortalidade infantil < 0,3‰ 

Base de 
Morbilidade 
Hospitalar - 

ACSS 

Área Materna 

10. Percentagem de grávidas sem consultas < 0,5% ACES 

11. Percentagem de grávidas inscritas com 1.ª consulta médica de vigilância da 
gravidez, realizada no 1.º trimestre 

90% SIARS 

12. Percentagem de grávidas inscritas nas USF/UCSP que efetuaram revisão de 
puerpério 

45% SIARS 

13. Percentagem de RN de baixo peso  7% 

Base de 
Morbilidade 
Hospitalar - 

ACSS 

14. Mortalidade fetal 24-42 semanas  <2,5‰ 

Base de 
Morbilidade 
Hospitalar - 

ACSS 

15. Mortalidade neonatal < 28 dias <2,0‰ 

Base de 
Morbilidade 
Hospitalar - 

ACSS 

16. Percentagem de UCF com Processos de Consultadoria Clínica 90% CRSMCA 
      

* A monitorizar após a implementação da Notícia de Nascimento digital  

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Coordenar a ação das UCF: 

a) Reunir com coordenadores das UCF/ presidentes dos conselhos clínicos 

i. Concretizar os Programas de Intervenção: 
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● Auditoria de óbitos (divulgação dos óbitos a todos os coordenadores) 

● Gravidezes mal vigiadas (analisar a implementação do Protocolo III) 

● Recém-nascido risco social 

ii. Garantir o preenchimento, registo, informatização, emissão e receção da 

Notícia de Nascimento; 

iii. Rentabilizar a Notícia de Nascimento, eBoletim (boletim de saúde infantil 

informatizado na plataforma da saúde) para registo demográfico, avaliar a 

qualidade assistencial, monitorização de indicadores e orientação das situações 

de risco; 

iv. Criar condições para uniformizar e concretizar o Protocolo de Vigilância da 

Grávida a nível regional; 

v. Implementar o Circuito Assistencial do Adolescente: 

● Continuar com a Formação dos prestadores (vigilância longitudinal). Consulta dos 

10 e 12-13 anos 

● Reunir com Unidade de Saúde Pública (USP) e equipas de Saúde Escolar para 

estruturar a Referenciação (serviços de saúde e escolas) 

● Rentabilização dos Centros de Atendimento a Jovens 

b) Organizar os plenários das UCF 

2. Consolidar os programas de transferência ante-natal e pós-natal e os processos de 

referenciação das áreas diferenciadas; 

3. Continuar a apoiar e a consolidar as UCF inter-hospitalares: 

i. Implementar a auditoria dos óbitos e transportes in útero e pós natais; 

ii. Estruturar o circuito dos adolescentes (internamento e referenciação) nas áreas 

diferenciadas; 

iii. Estruturar as urgências das áreas diferenciadas; 

iv. Analisar a problemática da assistência da Pedopsiquiatria a nível regional; 

4. Atualizar as Redes de Referência e os protocolos de referência nos vários circuitos 

assistenciais; 
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5. Intervir junto dos diretores executivos dos ACES para colmatar a assistência aos utentes sem 

médico; 

6. Dar continuidade à atualização da informação deste âmbito no site da ARS Centro, IP; 

7. Concretizar o Plano de Formação de Prestadores (assistência ao adolescente); 

8. Integrar e cooperar com estruturas dedicadas à saúde infantil e do adolescente, 

nomeadamente, Departamento de Saúde Pública, Saúde Escolar, Direção Regional de 

Educação do Centro, Instituto Português da Juventude, entre outros; 

9. Continuar a estruturar e dinamizar os Núcleos de Apoio à Criança e Jovem de Risco; 

10. Melhorar os processos de referenciação para as Equipas de Intervenção Precoce. 
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7.3.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Contribuir para a diminuição das taxas de mortalidade específicas por doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, assim como das neoplasias do estômago e 

nasofaringe, através da implementação da Estratégia minorsal.saúde; 

2. Contribuir para a diminuição da diabetes, da obesidade e excesso de peso, através da 

implementação do Projeto tãodoce.não; 

3. Melhorar a articulação intersetorial e a participação da sociedade civil nos processos de 

decisão, a fim de definir estratégias regionais para a área da alimentação/nutrição e 

atividade física da região Centro, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde 

relacionados nesta área de intervenção; 

4. Dar continuidade ao Sistema de Vigilância Nutricional Infantil (Childhood Obsity Surveillance 

Initiative) através do apoio logístico ao Projeto AMEA Kids.2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Monitorizar analiticamente o teor de sal adicionado ao pão vendido nas padarias Projeto 

pão.come, de acordo com o estabelecido no respetivo projeto; 

2. Estreitar a colaboração com a imprensa local a fim de reforçar a atividade dos padeiros no 

Projeto pão.come; 

3. Monitorizar analiticamente o teor de sal adicionado às sopas dos estabelecimentos 

escolares e Instituições Particulares de Solidariedade Social da região de saúde do Centro, 

de acordo com o estabelecido nas orientações do respetivo projeto ; 

4. Monitorizar os teores de compostos polares nos óleos de fritura, nos estabelecimentos de 

restauração da zona de abrangência da ARS Centro, IP (Projeto oleovitae); 

 

                                                           
2 http://ameaprogram.com/ 
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5. Dar continuidade ao Projeto vending.saúde, dando apoio técnico à UALP, no que se refere 

ao processo de monitorização da disponibilidade alimentar das máquinas de venda 

automática; 

6. Monitorizar os conteúdos e segurança higio-sanitária das máquinas de venda automática. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Taxa de cobertura do Projeto pão.come na população da região de saúde do Centro (QUAR) 97% DSP 

2. Taxa de cobertura do Projeto sopa.come nas escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico da 
região de saúde do Centro (QUAR) 

88% DSP 

3. Percentagem de concelhos da região Centro onde está a ser aplicado o Projeto Oleovitae 55% DSP 

4. Percentagem de Câmaras Municipais onde foi realizada a Campanha Municipal de literacia em 

saúde / Estratégia minorsal 20% DSP 

5. Percentagem de Unidades de Saúde onde foi realizada a Campanha de literacia em saúde / 

Estratégia minorsal.saúde 70% DSP 

6. Percentagem de Unidades de Saúde onde foi realizada a Campanha de literacia em saúde / 

Estratégia tãodoce.não 70% DSP 

7. Número de espetáculos realizados para crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico no 

âmbito da Campanha de literacia em saúde/ stop diabetes stop obesidade 2 DSP 

8. Percentagem de jardins de infância, escolas do primeiro ciclo e salas de espera das consultas 

de saúde infantil dos CS onde foi aplicada a Campanha de promoção de consumo de água 70% DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Minorsal.saude 

1. Alargar a campanha municipal de divulgação da estratégia a mais 20% das Câmaras 

Municipais de região Centro; 

2. Implementar uma campanha de sensibilização para a diminuição do consumo de sal nos CSP 

da ARS Centro, IP; 
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3. Divulgar uma campanha de alerta sobre excesso de consumo de sal e suas fontes de 

ingestão, através da distribuição de mupis por espaços públicos, paragens de autocarros 

entre outros; 

4. Implementar a nova identidade do Projeto minorsal.saúde a todos os documentos de 

suporte em vigor assim como a todos os que venham a ser elaborados; 

5. Estruturar projeto de sensibilização para as questões relacionadas com o excesso de sal 

dirigido às crianças escolarizadas dos 5 aos 14 anos; 

6. Estreitar a colaboração com a imprensa local, a fim de reforçar a atividade dos padeiros no 

Projeto pão.come; 

7. Dar continuidade ao plano de formação para empresas de restauração coletiva; escolas de 

hotelaria e turismo; escolas profissionais da área da restauração, industria de pastelaria e 

padaria; 

8. Dar continuidade à monitorização analítica dos Projetos pão. come e sopa.come; 

9. sensibilizar os profissionais de saúde dos concelhos ainda não envolvidos, para a realização 

desta atividade; 

10. Divulgar pelas USP os novos modelos de boas práticas (Manual de procedimentos do Projeto 

sopa.come), assim como outros documentos de apoio elaborados para o efeito. 

 

Tãodoce.não 

1. Iniciar a campanha municipal de divulgação do projeto em cerca de 20% das Câmaras 

Municipais de região Centro; 

2. Implementar uma campanha de sensibilização para a diminuição do consumo de açúcares 

de absorção rápida nos CSP da ARS Centro, IP; 

3. Difundir o vídeo clip "BABY NO SUGAR" em diversos canais de comunicação, 

nomeadamente: espetáculo para crianças previsto no âmbito da campanha de literacia em 

saúde “Stop diabetes, stop obesidade”, escolas, CS, televisão, rádio e redes sociais; 

4. Dar continuidade à sensibilização para a diminuição da ingestão do açúcar de absorção 

rápida através da apresentação de três espetáculos em auditório (diferentes ACES); 
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5. Campanha de promoção de consumo de água e sensibilização para os perigos do consumo 

de refrigerantes, aplicada nos jardins de infância, escolas do primeiro ciclo e nas salas de 

espera das consultas de saúde infantil dos CS; 

Estas atividades serão realizadas em articulação com os Programas de Saúde Escolar e  

Promoção da Diabetes, no âmbito da Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças 

Crónicas (PPGDC). 

 

Oleovitae 

1. Elaborar uma lista de estabelecimentos de maior risco para a problemática dos compostos 

polares; 

2. Dar continuidade à monitorização dos óleos de fritura dos estabelecimentos de restauração 

da área geográfica da região de saúde do Centro, priorizando os estabelecimentos 

considerados mais problemáticos; 

3. Providenciar credenciais de forma a melhorar a acessibilidade dos profissionais aos 

estabelecimentos incluídos no projeto; 

 

vending.saúde 

1. Divulgar o projeto por todos os serviços de saúde; 

2. Criar um modelo de boas práticas de apoio à monitorização das máquinas de venda 

automática, instaladas nos estabelecimentos de saúde na dependência direta da ARS 

Centro, IP. 

 

Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas 

1. Participar na formalização, organização e logística da PPGDC. 

DESAFIOS para 2020: 

● Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e 

escolar, limitando o crescimento até 2020. (Meta de Saúde 2020, PNS) 
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7.3.3. PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Melhorar os indicadores de saúde nas patologias relacionadas com a prática da atividade 

física; 

2. Melhorar a capacitação da população no que se refere aos benefícios da atividade física; 

3. Externizar/partilhar as estratégias definidas para a promoção e boas práticas a nível 

nacional e regional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Incentivar os profissionais de saúde para a atividade física no local de trabalho; 

2. Incentivar os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros) dos CSP para os registos 

antropométricos, de obesidade, pré-obesidade e atividade física. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de utentes com registo de pré-obesidade nos CSP 
(Indicador Interinstitucional) 

5,5% SIARS 

2. Percentagem de utentes com registo de obesidade nos CSP (Indicador Interinstitucional) 7,5% SIARS 

3. Percentagem de utentes utilizadores com registo de atividade física habitual nos CSP 
(Indicador Interinstitucional) 

10,0% SIARS 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Sensibilizar a população na prática do exercício físico, através de um projeto de literacia em 

saúde nesta área de intervenção; 

2. Criar um grupo estratégico para definir as orientações regionais para a atividade física; 

3. Criar um grupo operacional multidisciplinar para implementar as estratégias definidas para 

a região Centro; 

4. Criar um projeto piloto dirigido aos profissionais para ser implementado em CS; 
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5. Aumentar os registos de Índice de Massa Corporal (IMC) e de atividade física nos CSP; 

6. Aumentar os registos de pré-obesidade nos CSP; 

7. Aumentar os registos de obesidade nos CSP. 
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7.3.4. PROGRAMA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DO 

TABAGISMO  

OBJETIVOS GERAIS 

1. Prevenir os hábitos tabágicos; 

2. Promover a cessação tabágica; 

3. Promover a intervenção breve; 

4. Promover e apoiar a cessação tabágica; 

5. Proteger da exposição ao fumo ambiental de tabaco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reduzir a mortalidade e a morbilidade, tendo como responsável o consumo de tabaco; 

2. Diminuir a prevalência de fumadores; 

3. Sensibilizar os profissionais para a intervenção breve e muito breve;  

4. Sensibilizar os profissionais de saúde para a consulta de tratamento intensivo em cessação 

tabágica; 

5. Diminuir a prevalência entre jovens e adolescentes; 

6. Capacitar os profissionais para a intervenção personalizada ao fumador. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação dos 
hábitos tabágicos nos últimos 3 anos 

55% SIARS 

2. Percentagem de ACES e ULS a implementar o Projeto In-dependências 100% DSP 

3. Percentagem de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica tendo como 
referência o ano anterior (Indicador Interinstitucional) 

≥ 5 DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Promover formação para os profissionais de saúde; 
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2. Dinamizar o Projeto In-dependências, em parceria com a Coordenação do Programa 

Regional de Saúde Escolar; 

3. Articular com a Coordenação do Programa Regional do Álcool para a Deteção Precoce do 

Consumo Excessivo de Álcool e Consumo de Tabaco; 

4. Promover reuniões do Grupo Regional do Programa da Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

5. Promover reuniões com os ACES;  

6. Comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio); 

7. Elaborar uma newsletter; 

8. Dinamizar ações no âmbito do tabagismo; 

9. Avaliar a utilização da consulta de cessação tabágica nos ACES; 

10. Articular com a Coordenação Regional do Programa Nacional das Doenças Respiratórias. 

DESAFIOS para 2020: 

● Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental. (Meta de Saúde 2020, PNS) 
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7.3.5. PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DOS PROBLEMAS LIGADOS AO 

ÁLCOOL 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Continuar a implementar a Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos 

comportamentos aditivos e das dependências, onde se encontram claramente definidos os 

critérios, segundo os níveis de resposta assistencial, que vão permitir responder, de forma 

atempada e adequada, aos principais problemas e necessidades de saúde identificados; 

2. Reduzir, a nível regional, a prevalência e a incidência dos Problemas Ligados ao Álcool (PLA) 

na comunidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar o diagnóstico da situação regional no âmbito dos PLA, identificando as Equipas de 

Alcoologia a funcionar nos ACES da área de influência da ARS Centro, IP (coordenadores, 

consultas e respetiva carga horária); 

2. Confirmar a nomeação dos responsáveis/interlocutores na área da Alcoologia, em cada um 

dos ACES da região Centro; 

3. Programar ações de formação para todos os profissionais (priorizando os que nunca tiveram 

formação nesta área), de modo a aumentar as suas competências para a deteção e 

intervenção precoce nos consumos de risco/nocivos, a nível dos CSP; 

4. Divulgar a nível regional a Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos 

comportamentos aditivos e das dependências, de acordo com o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

5. Agendar e realizar reuniões com todos os interlocutores / coordenadores dos ACES 

responsáveis pelos PLA, e destes com os responsáveis pelas equipas de alcoologia nos CS, 

tendo em vista: 
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● Divulgar o Projeto Primary Health Care European Project on Alcohol a todos os médicos 

de família (este projeto tem como objetivo definir e uniformizar 

recomendações/guidelines europeias e orientações clínicas ao nível europeu sobre o 

álcool); 

● Distribuir o Manual de Boas Práticas em CSP/PLA. 

 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Número de profissionais de saúde com formação na área dos PLA, que 
participam em reuniões periódicas na região de saúde do Centro 

50 
Coordenador Regional 

do Programa 

2. Número de reuniões realizadas com todos os Assessores Clínicos, no âmbito 
dos PLA 

2 
Coordenador Regional 

do Programa 

3. Realizar pelo menos uma ação de formação dirigida a todos os profissionais 
de saúde dos CSP, no sentido de melhorar o seu conhecimento em relação aos 
PLA, na ARS Centro, IP 

1 
Coordenador Regional 

do Programa 

4. Proporção de inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com hábitos 
alcoólicos, a quem foi realizada consulta relacionada com alcoolismo nos 
últimos 3 anos 

55% SIARS (2013.054.V1FX) 

5. Proporção de inscritos com idade igual ou superior a 14 anos, com 
quantificação dos hábitos alcoólicos nos últimos 3 anos 

50% SIARS (2013.053.V1FX) 

6. Permilagem de utentes com codificação ICPC-2 P15 de Abuso Crónico de 
Álcool 

15‰ SIARS 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Instituir reuniões periódicas com o DICAD, Diretores Executivos e Assessores para o 

Conselho Clínico dos ACES nesta área, tendo em vista: 

● Reavaliar e discutir os indicadores atuais, face à introdução de novos indicadores de 

avaliação de desempenho na área da Alcoologia/PLA; 

● Sensibilizar as entidades competentes no sentido de implementar software adequado 

ao programa informático de apoio ao médico de família, nomeadamente criar um 

programa de alcoologia, semelhante aos já existentes para hipertensão, diabetes, saúde 

materna, entre outros; 

● Possibilitar a referenciação do médico de família através da CTH/Alert para outras 

instituições, de acordo com a Rede de Referenciação; 
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2. Organizar ações de formação para todos os profissionais de saúde (médicos, psicólogos, 

enfermeiros e técnicos de serviço social), no âmbito da ARS Centro, IP; 

3. Melhorar a divulgação das reuniões  dos profissionais de saúde com formação na área dos 

PLA; 

4. Alertar os Diretores Executivos e Presidentes dos Conselhos Clínicos, dos vários ACES, para 

a problemática dos PLA; 

5. Incentivar a formação dos profissionais de saúde na área dos PLA; 

6. Divulgar junto dos profissionais de saúde a necessidade de melhores registos, 

nomeadamente, através de intervenções breves oportunistas. 
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7.3.6. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL 

OBJETIVO GERAL 

Aumentar a eficácia do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover a saúde oral, diminuir a incidência e a prevalência das doenças orais nas 

populações alvo dos diferentes projetos; 

2. Implementar a intervenção precoce no cancro oral. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Taxa de utilização do 1.º cheque dentista no Projeto Saúde Oral nas Crianças e 
Jovens no âmbito do PNPSO 

59% SISO 

2. Taxa de utilização global de cheques dentista e referenciações para higiene 
oral (7/10/13 anos) 

76% SISO 

3. Taxa de execução do PNPSO (referenciações para higiene oral) 70% SISO 

4. Percentagem de cheques-diagnóstico emitidos resultantes de rastreios 
oportunistas de cancro oral (norma DGS) 

36% SISO 

Siglas: SISO - Sistema de Informação de Saúde Oral 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Participar nas reuniões da DGS/Saúde Oral e reunir com os responsáveis dos ACES e ULS; 

2. Articular com outras entidades/instituições profissionais; 

3. Articular com outros programas/projetos; 

4. Avaliar e monitorizar o Programa a nível regional; 

5. Reunir com a DGS e ACES/ULS para implementação do processo de auditoria ao programa; 

6. Planear as auditorias nos ACES/ULS envolvidos; 

7. Elaborar relatórios das auditorias realizadas aos médicos dentistas; 

8. Enviar a todos os médicos dentistas auditados, os respetivos relatórios das auditorias.  
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7.3.7. PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para mais saúde, mais educação, mais equidade e maior participação e 

responsabilização de todos com o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e dos jovens. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aumentar a taxa de cobertura de alunos abrangidos por atividades/projetos no âmbito da 

Saúde Escolar (SE); 

2. Alargar a novas parcerias no âmbito da qualificação profissional, da investigação e da 

inovação em promoção e educação para a saúde em meio escolar. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de alunos do pré-escolar abrangidos por SE 78% DSP 

2. Percentagem de alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico (CEB) abrangidos por SE 82% DSP 

3. Percentagem de alunos do 2.º CEB abrangidos por SE 81% DSP 

4. Percentagem de alunos do 3.º CEB abrangidos por SE 80% DSP 

5. Percentagem de alunos do secundário abrangidos por SE 60% DSP 

6. Percentagem de alunos que realizam a higiene oral no pré-escolar 36% DSP 

7. Percentagem de alunos que realizam a higiene oral no 1.º CEB 17% DSP 

8. Percentagem de crianças/alunos(as) dos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino, abrangidos pelo Programa, alvo de Educações para a Saúde (EpS) 
integradas em Projetos na área da alimentação saudável e atividade física 
(Indicador Interinstitucional) 

47% DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Apoiar a implementação do Programa em todos os ACES e ULS da região Centro; 

2. Promover uma articulação efetiva com a Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares/outros; 
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3. Promover uma articulação efetiva com outros programas, projetos, atividades e 

intervenções que promovam a cidadania da comunidade educativa; 

4. Apoiar o desenvolvimento, monitorização e avaliação de outros projetos regionais/locais no 

âmbito da saúde escolar, nomeadamente: “+ Contig@”; “In-Dependências”; “Conta, Peso e 

Medida” e “Ger@ções”. 

5. Colaborar com a DICAD na criação, adaptação, formação, implementação e avaliação, no 

âmbito de programas de intervenção em contexto escolar; 

6. Articular as intervenções, sinergicamente, com instituições, organizações e associações da 

sociedade civil que acrescentem mais-valia ao trabalho da saúde escolar; 

7. Dirigir a intervenção para toda a comunidade educativa, promovendo a equidade no acesso 

à informação e a resolução de problemas da competência do setor da saúde; 

8. Identificar necessidades de formação dos profissionais das equipas de saúde escolar; 

9. Formalizar parcerias no âmbito da formação e da investigação em saúde escolar; 

10. Dar formação aos profissionais de saúde que integram as equipas de saúde escolar nas áreas 

consideradas prioritárias. 
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7.3.8. PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE OCUPACIONAL 

OBJETIVO GERAL 

Assegurar a implementação dos serviços de segurança e saúde no trabalho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir para a proteção e promoção da saúde dos trabalhadores da área geográfica de 

influência da ARS Centro, IP; 

2. Contribuir para a proteção e promoção da saúde dos trabalhadores que desempenham 

funções nos estabelecimentos da ARS Centro, IP, independentemente do vínculo e contrato 

laboral. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de serviços externos de saúde no trabalho licenciados, face às 
solicitações 

100% DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Colaborar no licenciamento de serviços externos de segurança e saúde no trabalho, bem 

como das auditorias em conformidade; 

2. Colaborar na implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho nos serviços 

centrais, ACES e nas ULS da área da ARS Centro, IP; 

3. Colaborar na promoção da vigilância do funcionamento dos serviços de segurança e saúde 

no trabalho da área geográfica de influência da ARS Centro, IP; 

4. Colaborar na promoção da monitorização e vigilância dos riscos profissionais e das 

condições ambientais dos locais de trabalho; 

5. Colaborar na promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores; 

6. Colaborar na prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais; 
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7. Colaborar na promoção da sensibilização, informação e formação sobre riscos profissionais, 

medidas preventivas face à saúde e suporte básico de vida; 

8. Colaborar na promoção da investigação em segurança, higiene e saúde no trabalho; 

9. Implementar um circuito funcional para disponibilização ao serviço de segurança e saúde no 

trabalho das ocorrências de todos os incidentes, acidentes, acontecimentos perigosos e 

doenças profissionais de que o DRH/UAG tiverem conhecimento; 

10. Implementar um circuito funcional para disponibilização ao serviço de segurança e saúde no 

trabalho das ocorrências de todos os incidentes, acidentes, acontecimentos perigosos e 

doenças profissionais de que o DRH/UAG tiverem conhecimento. 
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7.3.9. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

OBJETIVO GERAL 

Promover a segurança e prevenir os acidentes não intencionais na população da área de 

abrangência da ARS Centro, IP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar/monitorizar os acidentes não intencionais na região Centro; 

2. Incentivar e apoiar o desenvolvimento e/ou implementação dos projetos da DGS, “Bebés, 

Crianças e Jovens em Segurança” e “Com mais Cuidado”, bem como outros na área da 

promoção da segurança e prevenção de acidentes, nos ACES/ULS da ARS Centro, IP e 

entidades/instituições da comunidade; 

3. Melhorar a literacia em saúde e em segurança, dos profissionais de saúde e comunidade em 

geral, como estratégia de prevenção de acidentes; 

4. Dinamizar e apoiar o desenvolvimento de parcerias na área da promoção da segurança e 

prevenção de acidentes. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

Publicação do estudo "Caracterização dos Acidentes Não Intencionais - Região 
de Saúde do Centro"(site da ARS Centro, IP) 

Publicação 
efetiva até 

final do 
ano 

DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar a caracterização/monitorização dos acidentes não intencionais na região Centro e 

assegurar a sua divulgação junto dos ACES/ULS e das instituições e serviços com atividade 

relevante na promoção da segurança e prevenção dos acidentes, bem como publicação no 

site da ARS Centro, IP; 
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2. Incentivar e apoiar, conjuntamente com as equipas locais dos ACES e ULS, a implementação 

e o desenvolvimento dos projetos da DGS “Bebés, Crianças e Jovens em Segurança” e “Com 

mais Cuidado”; 

3. Colaborar com as equipas locais dos ACES e ULS, na elaboração e desenvolvimento de outros 

projetos e/ou ações que contribuam para os objetivos do Programa; 

4. Realizar ações de formação destinada aos profissionais de saúde dos ACES e ULS na área da 

promoção da segurança e prevenção de acidentes;  

5. Desenvolver iniciativas que promovam a capacitação dos profissionais de saúde dos ACES e 

ULS bem como da população em geral para o aumento da literacia para a saúde, segurança 

e prevenção de acidentes;  

6. Articular com a DGS e coordenações regionais de outros programas de saúde, bem como 

outros parceiros da comunidade na definição e desenvolvimento de estratégias, 

respeitando os princípios e finalidade do Programa;  

7. Apoiar e divulgar a investigação na área da prevenção de acidentes e promoção da 

segurança. 
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7.3.10. PROGRAMA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para melhorar a organização e o funcionamento dos Laboratórios de Saúde Pública 

(LSP). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Redefinir a rede/articulação de LSP; 

2. Melhorar a organização e a gestão dos LSP; 

3. Promover a qualidade e a segurança nos LSP. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Documento com proposta de atualização de rede, até 31 de março de 2017 1 DSP/LSP 

2. Documento com proposta de ensaios a implementar ou a extinguir, até 30 de 
junho de 2017 

1 DSP/LSP 

3. Documento com proposta de organização e gestão, até 30 de novembro de 2017 1 DSP/LSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Atualizar os dados com caracterização dos LSP; 

2. Atualizar e definir a nova rede de articulação e referenciação laboratorial face à 

reestruturação ocorrida em 2015 e 2016; 

3. Elaborar/atualizar documentos com proposta de organização, direção e gestão dos LSP; 

4. Promover o desenvolvimento de programas de qualidade internos e externos; 

5. Reunir com AMBIDATA3 para atualização/ajustamento da prestação de serviços.  

                                                           
3 AMBIDATA - Digital Innovation Solutions & Consulting, Lda, desenvolve e fornece soluções digitais globais 

inovadoras e consultoria a laboratórios de análises. 
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7.4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO E CONTROLO 

DE INFEÇÕES E RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

7.4.1. PROGRAMA NACIONAL PARA A INFEÇÃO VIH/SIDA E TUBERCULOSE 

7.4.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÕES E DE 

RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

7.4.3. PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

7.4.4. DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA | SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
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7.4.1. PROGRAMA NACIONAL PARA A INFEÇÃO VIH/SIDA E 

TUBERCULOSE 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Prevenir a infeção Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (VIH/SIDA); 

2. Diminuir o risco e vulnerabilidade à infeção VIH/SIDA ; 

3. Detetar precocemente e tratar adequadamente a infeção VIH/SIDA; 

4. Melhorar e consolidar o Plano Nacional de Luta contra a Tuberculose na região Centro, de 

forma a permitir reduzir a taxa de incidência da Tuberculose (TB). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reduzir o número de novas infeções por VIH na área geográfica da ARS Centro, IP; 

2. Diminuir o número de casos de SIDA na área geográfica da ARS Centro, IP; 

3. Diminuir os diagnósticos tardios de infeção VIH na área geográfica da ARS Centro, IP; 

4. Reduzir o número de óbitos por VIH na área geográfica da ARS Centro, IP; 

5. Promover a melhoria dos cuidados e apoio aos infetados na área geográfica da ARS Centro, 

IP; 

6. Promover o diagnóstico precoce da TB; 

7. Manter a taxa de sucesso terapêutico de 100% da TB; 

8. Diminuir a taxa de resistência aos fármacos antituberculosos; 

9. Diminuir a taxa de incidência da TB na região; 

10. Promover o diagnóstico precoce da TB nos portadores de VIH/SIDA. 
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METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1.Percentagem de CS que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da 
infeção por VIH 

77% DSP 

2. Taxa de incidência da infeção VIH/SIDA por 100 mil habitantes 8,0 INSA/ORS 

3. Percentagem de testes confirmatórios positivos para o VIH no total de testes 
de deteção do VIH, efetuados pelos CS dos ACES/ULS 

0,5% 
Coordenador 

Regional  

4. Percentagem de casos VIH positivos detetados nos doentes TB pelos CDP 6,8% SVIG - TB 

5. Percentagem de casos VIH positivos detetados pelos CAD 0,7% 
Coordenador 

Regional  

6. Percentagem de CS com troca de seringas 3% 
Coordenador 

Regional  

7. Percentagem de atendimentos efetuados pelos CAD à população mais 
vulnerável (migrantes, HSH, trabalhadores/utilizadores de sexo pago e 
utilizadores de drogas) 

17% 
Coordenador 

Regional  

8. Taxa de incidência da tuberculose por 100 mil habitantes na região Centro 9,9 SVIG-TB 

9. Percentagem de doentes com tuberculose com rastreio de VIH nos CDP 75% SVIG-TB 

Siglas: CAD - Centro de Aconselhamento e Deteção do VIH; CDP - Centro de Diagnóstico Pneumológico; INSA - Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge; NOC - Norma de Orientação Clínica; ORS – Observatório Regional de Saúde; 

SVIG-TB - Sistema de Vigilância do Programa de Tuberculose 

ATIVIDADES 

1. Contribuir para a caracterização epidemiológica da infeção VIH/SIDA; 

2. Promover o reforço da literacia e prevenção da infeção VIH e outras Infeções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) nas consultas de medicina geral e familiar, atendimento de jovens, 

projetos de saúde escolar e aconselhamento nos CAD, aumentando a consciência do risco, 

promovendo o uso do preservativo feminino e masculino, a tomada de decisões e a 

realização do teste de rastreio; 

3. Distribuir meios preventivos de transmissão sexual (preservativos femininos, masculinos e 

gel lubrificante à base de água) nas unidades de saúde; 

4. Referenciar para tratamento hospitalar todos os seropositivos para o Programa VIH/SIDA e 

solicitar apoio social quando necessário, denunciando situações de estigma dos infetados 

pelo VIH; 

5. Disponibilizar programas de tratamento, redução de riscos e minimização de danos aos 

utilizadores de drogas, através dos CRI e do Programa Troca de Seringas nos CS e CRI;  
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6. Promover o aconselhamento pré e pós teste de deteção do VIH com testes rápidos, 

anónima, confidencial e gratuitamente, com referenciação hospitalar dos casos positivos 

nos CAD, especialmente aos mais vulneráveis (migrantes, trabalhadores/utilizadores de 

sexo pago, utilizadores de drogas e HSH); 

7. Promover o aconselhamento, diagnóstico precoce da infeção VIH com testes rápidos nos 

CDP, CRI e CS/unidades de saúde (com formação específica), confidencial e gratuitamente, 

com referenciação hospitalar de todos os casos identificados; 

8. Analisar as candidaturas de Organizações Não Governamentais, a financiamento de 

projetos de intervenção nesta área, em colaboração com a DGS; 

9. Elaborar iniciativas/atividades no âmbito da comemoração do Dia Mundial de Luta Contra 

a Sida (1 de dezembro); 

10.  Reforçar atividades de vigilância epidemiológica da TB; 

11.  Assegurar o bom funcionamento do Centro de Referência para a TB Multirresistente; 

12.  Investir na estratégia Toma Observação Direta (TOD), com co-responsabilidade dos 

serviços de saúde locais; 

13.  Assegurar os recursos humanos e físicos para a implementação da TOD, para as atividades 

de prevenção e deteção ativa; 

14.  Intervir nos grupos de maior risco, quer no contexto comunitário, quer no contexto 

institucional, complementando a estratégia TOD; 

15.  Assegurar a intervenção dos CDP como instituição de referência, a nível regional, na luta 

contra a tuberculose; 

16.  Adequar os meios de diagnóstico e terapêutica; 

17.  Assegurar o stock de antibacilíferos; 

18.  Otimizar o uso dos equipamentos móveis de diagnóstico da TB; 

19.  Promover o diagnóstico da TB latente; 

20.  Assegurar a reserva estratégica de capacidade de internamento em condições adequadas; 

21.  Assegurar as medidas administrativas e de isolamento para o controlo da transmissão 

hospitalar da tuberculose; 
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22.  Assegurar que os doentes façam o tratamento completo; 

23.  Promover a articulação entre as unidades funcionais e as USP e reforçar a responsabilidade 

de monitorização da TOD a nível local; 

24.  Fortalecer os mecanismos de colaboração entre a rede de serviços dos CSP e CSH; 

25.  Realizar testes VIH/SIDA em todos os doentes de TB; 

26.  Articular com as diferentes instituições e programas intervenientes na luta contra a TB, 

nomeadamente VIH/SIDA e Vacinação; 

27. Desenvolver atividades de formação multidisciplinar a nível local, no âmbito da TB; 

28.  Divulgar informação à população sobre riscos e possibilidade de prevenção (tratamento 

incompleto, cuidados a ter…); 

29.  Promover reuniões periódicas de avaliação da implementação do Programa Regional, com 

todas as Unidades Funcionais; 

30.  Fomentar reuniões, sempre que se justifique, com todas as unidades funcionais e unidades 

de saúde pública, com a finalidade de adequar procedimentos que conduzam à 

concretização dos objetivos do programa; 

31.  Exportar trimestralmente os dados para o SVIG-TB; 

32.  Analisar trimestralmente dos dados com feedback às Unidades Funcionais; 

33.  Avaliar anualmente o impacto do programa com posterior divulgação junto das Unidades 

Funcionais. 
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7.4.2. PROGRAMA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLO DE 

INFEÇÕES E DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

OBJETIVO GERAL 

Assegurar o desempenho multissetorial da implementação do enquadramento estratégico e 

legal do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências aos Antimicrobianos 

(PPCIRA), tendo como prioridades a redução da taxa de infeção em cuidados de saúde, a redução 

da taxa de microrganismos associados a resistências ao consumo de antimicrobianos, assim 

como a redução do consumo de antibióticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Uniformizar e dinamizar as técnicas e procedimentos relativos a boas práticas em prevenção 

e controlo da infeção; 

2. Promover a vigilância epidemiológica das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde, do 

consumo de antibióticos e da incidência de Microrganismos Multirresistentes; 

3. Monitorizar o consumo de antimicrobianos (quinolonas e carbapenemes), através de 

Programas de Stewardship, com objetivo de redução da resistência a antimicrobianos; 

4. Desenvolver o benchmarking através de campanhas de sensibilização e formação entre os 

diversos players, no âmbito do programa regional; 

5. Conceber e difundir materiais formativos a cada grupo profissional (tailoring) no âmbito da 

literacia em saúde. 
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METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de UF dos ACES em que é monitorizada a prescrição de 
quinolonas 

60% GCL 

2. Dose Diária Definida (DDD) de consumo de quinolonas na comunidade <95% 

Comissão de 
Farmácia e 

Terapêutica da ARS 
Centro, IP 

3. Número de ACES com Campanha de Higiene das Mãos (tendo como base as 
orientações da DGS e OMS) 

5 GCL 

4. Consumo hospitalar global de antibióticos, medido em DDD por 1000 doentes 
saídos dia 

<10% GCL Hospitalares 

5. Consumo hospitalar global de carbapenemes, medido em DDD por 1000 
doentes saídos dia 

<10% GCL Hospitalares 

6. Taxa de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) no total de 
Staphylococcus aureus isolados em amostras invasivas (sangue e liquor) 

<5% GCL Hospitalares 

7. Taxa de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase no total de 
Klebsiella pneumoniae isoladas em amostras invasivas 

<1% GCL Hospitalares 

8. Ausência de surto de Enterobactereaceae produtora de carbapenemase nesse 
ano 

Sim GCL Hospitalares 

9. Implementação de isolamento, rastreio de doentes com pelo menos um fator 
de risco de MRSA, conforme Norma anti-MRSA 018/2014, de 9 de dezembro de 
2014, atualizada a 27 de abril de 2015, do PPCIRA/DGS 

Sim GCL Hospitalares 

10. Taxa de adesão ao feixe de intervenções (bundle) de prevenção de infeção 
de local cirúrgico, conforme Norma 020/2015, de 15 de dezembro de 2015, do 
PPCIRA/DGS 

>75% GCL Hospitalares 

11. Taxa de adesão ao feixe de intervenções (bundle) de prevenção de infeção 
urinária associada a algália, conforme Norma 019/2015, de 15 de dezembro de 
2015, do PPCIRA/DGS 

75% GCL Hospitalares 

12. Taxa de adesão ao primeiro momento da higiene das mãos >70% GCL Hospitalares 

13. Participação nos programas de vigilância epidemiológica de infeção 
relacionada com cateter, de pneumonia associada a ventilador, de infeção de 
local cirúrgico e de infeção nosocomial da corrente sanguínea 

Sim GCL Hospitalares 

14. Número de ACES em que é efetuada a desinfeção dos autoclaves de 
esterilização de material 

6 GCL Hospitalares 

Siglas: GCL - Grupo Coordenador Local; OMS - Organização Mundial de Saúde 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Colaborar com o Grupo Coordenador Nacional do PPCIRA na implementação e consolidação 

da Campanha Nacional de Precauções Básicas em Controlo de Infeção extensível a Hospitais, 

ACES e UCCI; 

2. Manter a colaboração com o PPCIRA Nacional na Vigilância Epidemiológica; 
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3. Manter o enfoque na realização de cursos de formação dos núcleos operativos dos GCL dos 

diversos âmbitos, tendo em conta as expetativas e necessidades manifestadas por estes; 

4. Promover a formação sobre resistências aos antimicrobianos e utilização adequada de 

antibióticos; 

5. Implementar a formação dos consultores em técnicas de stewardship, visando a criação local 

de peritos reconhecidos pelos pares e com intervenção direta nos cuidados médicos e na 

prescrição antibiótica aos diferentes players; 

6. Promover a divulgação de Normas de Boas Práticas, Circulares Normativas e outros 

documentos elaborados pelo PPCIRA nacional e regional no site da ARS Centro, IP, tendo 

como tema o controlo de infeção e prevenção de resistências aos antimicrobianos; 

7. Promover a formação sobre práticas de prevenção de infeção em doentes crónicos 

algaliados, dependentes ou com úlceras de pressão, em colaboração com o PPCIRA Nacional; 

8. Apoiar as equipas hospitalares na realização do Inquérito de Prevalência de Ponto Europeu, 

em maio 2017 (European Centre for Disease Prevention and Control); 

9. Instituir a determinação de indicadores relacionados com a monitorização da prescrição 

antimicrobiana no âmbito terapêutico e profilático; 

10.  Apoiar as equipas na realização do inquérito do ECDC HALT 3 (Healthcare-associated 

infections in long-term care facilities project), em setembro de 2017; 

11.  Incluir nos programas formativos os profissionais das Estruturas Residenciais para pessoa 

idosa, da região Centro; 

12. Promover a formação dos operadores de transporte de doentes em controlo de infeção e 

desinfeção de viaturas. 
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7.4.3. PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

OBJETIVO GERAL 

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (PNV), garantindo o controlo ou 

eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Monitorizar e avaliar as taxas de cobertura vacinal na região Centro; 

2. Manter e, em alguns indicadores, aumentar as taxas de cobertura vacinal na região Centro; 

3. Reduzir a prevalência das doenças evitáveis pela vacinação na região Centro; 

4. Uniformizar em todos os ACES e ULS o mesmo sistema de informação e indicadores; 

5. Apoio na implementação e avaliação do novo PNV - 2017; 

6. Apoio na implementação e avaliação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e do 

Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação; 

7. Promover a realização de ações de formação. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Taxa de cobertura vacinal da DTPa (PNV cumprido) no ano em que as crianças 
completam os 2 anos de idade (QUAR), (Indicador Interinstitucional) 

98% SINUS 

2. Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos (QUAR),  
(Indicador Interinstitucional) 

97% SINUS 

3. Taxa de cobertura vacinal HPV II às raparigas de 14 anos  89% SINUS 

4. Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados 
(Indicador Interinstitucional) 

94% ACES e ULS 

5. Taxa de cobertura vacinal (PNV cumprido), aos 2 anos 96% SINUS 

6. Taxa de cobertura vacinal (PNV cumprido), aos 7 anos 97% SINUS 

7. Taxa de cobertura vacinal (PNV cumprido), aos 14 anos 97% SINUS 

8. Taxa de cobertura vacinal da VIP 4 aos 7 anos 97% SINUS 

9. Taxa de cobertura vacinal da VIP/VAP, aos 17 anos 98% SINUS 
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Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

10. Taxa de cobertura vacinal da VASPR II, aos 17 anos 98% SINUS 

11. Taxa de cobertura vacinal da Td, aos 25 anos 86% SINUS 

12. Taxa de cobertura vacinal da Td, aos 65 anos 85% SINUS 

13. Taxa de cobertura vacinal da Pn 13 2, ao 1 ano 98% SINUS 

Siglas: SINUS - Sistema de Informação para as Unidades de Saúde 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Promover em toda a ARS Centro, IP a implementação de uma rede de frio adequada ao 

armazenamento e transporte de vacinas (frigoríficos, termómetros de frio, malas 

isotérmicas, acumuladores de frio, registo de temperaturas); 

2.  Disponibilizar nos serviços das unidades de saúde dos ACES, imunoglobulina humana 

antitetânica (profilaxia do tétano); 

3. Determinar as taxas de cobertura vacinal da região Centro, através dos indicadores definidos 

pelo DSP, em articulação com os definidos pela DGS; 

4.  Determinar o número de inoculações de vacinas administradas na região Centro; 

5. Desenvolver o processo de logística para abastecimento, registo e conservação de vacinas; 

6. Monitorizar e avaliar o processo de vacinação em função da taxa de cobertura vacinal e dos 

resultados de monitorização da doença; 

7. Promover a formação dos profissionais com responsabilidade na implementação do 

programa de vacinação; 

8. Contribuir para que em todos os serviços de vacinação dos ACES e ULS, exista equipamento 

mínimo necessário (material e medicamentos), para tratamento da anafilaxia; 

9. Planear as necessidades das vacinas que integram o PNV, destinadas aos Centros de 

Vacinação Internacional e a Campanhas de Vacinação; 

10. Informar e vigiar potenciais reações adversas relacionadas com a administração de vacinas, 

bem como, sensibilizar para a notificação das mesmas; 
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11. Identificar os potenciais fatores condicionantes dos desvios encontrados e propor medidas 

corretoras dos mesmos; 

12. Identificar as bolsas populacionais com características de níveis mais baixos de proteção; 

13. Promover a oferta ativa de vacinas nos diferentes serviços das unidades de saúde; 

14. Divulgar o programa de vacinação e motivar a população à sua adesão; 

15.  Desenvolver o conhecimento e as capacidades dos indivíduos, grupos e comunidades no 

sentido de melhorar a sua saúde e bem-estar, e desenvolver comportamentos de proteção; 

16. Articular com os interlocutores responsáveis pelo PNV nos ACES e ULS da ARS Centro, IP, 

com os interlocutores dos Hospitais, bem como com os profissionais das unidades de saúde; 

17. Participar na comemoração anual da semana europeia da vacinação (abril); 

18. Realizar reuniões com os interlocutores responsáveis pelo PNV nos ACES e ULS da ARS 

Centro, IP; 

19. Disponibilizar informação atualizada aos profissionais de saúde, nomeadamente através da 

página da ARS Centro, IP; 

20. Apoiar na implementação e avaliação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e 

do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação; 

21. Apoiar na implementação e avaliação da campanha de vacinação contra a gripe sazonal; 

22. Apoiar na implementação e avaliação de campanhas/estratégias de vacinação em grupos 

específicos; 

23. Apoiar na transição e implementação do novo PNV - 2017; 

24. Responder a questões identificadas por cidadãos e profissionais de saúde; 

25. Apoiar a implementação da nova aplicação centralizada "Vacinas". 
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7.4.4. DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA | SISTEMA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

OBJETIVOS GERAIS 

1. Conhecer a distribuição das Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) no tempo e no 

espaço; 

2. Elaborar um relatório circunstanciado relativamente à estrutura, funcionalidade e qualidade 

de dados de implementação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), 

com sugestões de modificações, de modo a contribuir para a sua eficiência. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adotar as medidas de controlo e de prevenção adequadas; 

2. Detetar casos agrupados de DDO e emitir alertas de surtos; 

3. Contribuir para a avaliação nacional do sistema de vigilância das DDO; 

4. Propor a introdução de alterações para melhorar o funcionamento do SINAVE; 

5. Adotar estratégias de melhoria da sensibilidade do sistema; 

6. Estudar a possibilidade de utilização do SINAVE no âmbito do Grupo Coordenador Regional-

PPCIRA; 

7. Implementar a notificação laboratorial (SINAVElab) na região. 

 

METAS 

Indicadores Meta 2017 Fonte 

1. Percentagem de validação no SINAVE de casos de DDO a nível local (DSP)  95% SINAVE 

2. Percentagem de validação no SINAVE de casos de DDO a nível local (USP) 95% SINAVE 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Investigar sistematicamente as DDO, casos agrupados e surtos da região e divulgar para a 

tutela e atores do sistema; 

2. Emitir alertas internos por suspeita de casos agrupados de DDO; 

3. Promover a investigação laboratorial, humana, animal e ambiental quando pertinente; 

4. Elaborar relatório anual, incluindo análise descritiva e análise crítica dos aspetos estruturais 

e funcionais do sistema, bem como sugestões de modificações. 
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7.5. SAÚDE AMBIENTAL 

7.5.1. ESTRATÉGIA NACIONAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

7.5.2. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES 

7.5.3. VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 
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7.5.1. ESTRATÉGIA NACIONAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS  

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma intervenção integrada de prevenção, por forma a salvaguardar a saúde da 

população, a eficácia dos serviços e a otimização de recursos, através da definição de prioridades 

e ações definidas como integrantes da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SAÚDE DAS POPULAÇÕES 

1. Identificar os riscos associados às alterações climáticas, a nível local, concelhio e regional; 

2. Definir e programar a implementação de estratégias pelo DSP e USP, tendo em atenção os 

projetos e metas definidas; 

3. Integrar as vertentes em saúde, com enfoque para a saúde pública, considerando os 

programas já desenvolvidos: 

● Plano de Contingência Saúde Sazonal (anteriormente designado por Plano de 

Contingência para as Temperaturas Adversas); 

● Programa de Segurança da Água; 

● Prevenção de Legionella pneumophila; 

● Rede Nacional de Vigilância de Vetores (REVIVE); 

● Programa de Gestão da Qualidade do Ar; 

4. Monitorizar o impacte e definir indicadores, de acordo com as indicações da OMS, na ARS 

Centro, IP. 
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SERVIÇOS DE SAÚDE 

1. Garantir a eficácia dos serviços, com adaptação de instalações e implementação de medidas 

de sustentabilidade; 

2. Promover a adaptação/climatização de instalações; 

3. Otimizar a eficiência energética e hídrica; 

4. Promover a articulação com o Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e as políticas 

implementadas de sustentabilidade (a política de sustentabilidade da ARS Centro, IP 

aprovada, por Despacho n.º de 18.04.2013 do Conselho Diretivo, consigna o compromisso 

decorrente do Despacho n.º 4860/2013, Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 9 

de abril de 2013, e o manual de sustentabilidade); 

5. Fomentar a integração de serviços (DGAG, DIE, DSP, DPC), desde projetos e propostas a 

candidaturas e aquisições; 

6. Promover a articulação de projetos com as figuras de ordenamento do território, tendo em 

atenção as medidas preventivas, em especial da orla costeira. 

METAS 

Indicadores Meta 2017 Fonte 

1. Definição da estratégia articulada com os intervenientes 
identificados da ARS Centro, IP e o PEBC 

Realização efetiva até final do ano DSP 

2. Número de relatórios a reportar à DGS, de acordo com o Despacho 
n.º 6234/2016, de 11 de maio 

4 DSP 

3. Criação de área específica da ENAAC na página web da ARS Centro, 
IP e atualização de conteúdos 

Realização efetiva até final do ano DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Elaborar relatórios trimestrais a reportar à DGS, de acordo com o Despacho n.º 6234/2016, 

de 11 de maio; 

2. Articular com outros programas, em especial com: 

● Plano de Contingência Saúde Sazonal; 

● Programa de Segurança da Água; 
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● Prevenção de Legionella pneumophila; 

● Rede Nacional de Vigilância de Vetores (REVIVE); 

● Programa de Gestão da Qualidade do Ar: qualidade do ar interior das unidades de 

prestação de cuidados de saúde); estabelecer estratégias de interação com players 

efetivos (ARS Centro IP, Hospitais/Centros Hospitalares/ULS) utilizando a estrutura 

existente do PEBC e integrando a estratégia de sustentabilidade definida e 

implementada; 

3. Definir estratégias de informação da população privilegiando a comunidade escolar, em 

articulação com a saúde escolar; 

4. Concluir o perfil de saúde ambiental, em curso, para caracterização da situação de 

referência, de acordo com o ponto 3) do Despacho n.º 6234/2016, de 11 de maio; 

5.  Desenvolver indicadores de acordo com os que estão em definição a nível nacional;  

6. Criar uma área de informação na página web da ARS Centro, IP. 
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7.5.1.1. PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Mitigar os efeitos na saúde das populações da região Centro, resultantes de temperaturas 

extremas adversas – calor intenso; 

2. Mitigar os efeitos na saúde das populações da região Centro, resultantes de temperaturas 

extremas adversas – frio intenso e das infeções respiratórias, nomeadamente da gripe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

MÓDULO VERÃO 

1. Divulgar em todos os ACES/ULS a informação adequada e pertinente destinada à população 

e relativa a medidas de proteção da saúde face ao calor; 

2. 100% dos ACES/ULS com identificação, a um âmbito concelhio, de locais de conforto 

térmico e sua divulgação à população; 

3. 100% dos ACES/ULS/Hospitais/CH/RNCCI com elaboração do Plano de Contingência para 

Temperaturas Extremas Adversas (PCTEA); 

4. 100% de emissão de alertas; 

5. 100% de preenchimento de grelhas aquando alerta amarelo e vermelho. 

 

MÓDULO INVERNO 

1. 100% das instituições com elaboração do PCTEA; 

2. 75% dos ACES/ULS com visitação domiciliária efetuada a idosos e outros indivíduos (ex. sem 

abrigo) na sua área de influência; 

3. Divulgar em todos os ACES/ULS informação adequada e pertinente destinada à população e 

relativa a medidas de proteção da saúde face ao frio. 
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METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de unidades de saúde que elaboram atempadamente o Plano de Contingência - 
Módulo Verão 

95% USP 

2. Percentagem de unidades de saúde que elaboram atempadamente o Plano de Contingência - 
Módulo Inverno 

95% USP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

MÓDULO VERÃO 

1. Elaborar o PCTEA - Módulo Verão; 

2. Avaliar diariamente o risco; 

3. Definir orientações/recomendações de intervenção a todos os intervenientes no programa 

a nível da região Centro; 

4. Articular com as restantes entidades relevantes, em particular em situações de grave risco 

para a saúde das populações ou em que haja grande concentração de pessoas (romarias, 

procissões, eventos desportivos, concertos, etc.) a um âmbito regional; 

5. Divulgar informação adequada e pertinente destinada à população e relativa a medidas de 

proteção da saúde face ao calor, através de folhetos, cartazes, ou outros materiais 

apropriados, diretamente ou via meios de comunicação social; 

6. Identificar, a um âmbito concelhio, de locais de conforto térmico (espaços públicos 

climatizados ou naturalmente confortáveis, como igrejas ou museus) e proceder à sua 

referenciação geográfica para eventual divulgação à população; 

7. Assegurar visitas com caráter pedagógico, aos lares, centros de dia, unidades da RNCCI, para 

avaliação do conforto térmico das instalações, das condições de instalação e da adoção de 

medidas preventivas, particularmente aos doentes crónicos aí residentes; 

8. Realizar visitas domiciliárias a idosos e outros indivíduos (ex. doentes crónicos) da área de 

influência do agrupamento/unidade local de saúde vivendo em condições precárias e de 

isolamento social, perante a previsão de temperaturas anormalmente elevadas com efeitos 

sobre a saúde (em articulação com outras unidades funcionais do ACES, como as UCC); 
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9. Atualizar informação pertinente para os profissionais de saúde;  

10. Reunir periodicamente para avaliação da implementação do PCTEA Regional, com todos os 

intervenientes. 

 

MÓDULO INVERNO 

1. Elaborar o PCTEA - Módulo Inverno; 

2. Avaliar diariamente o risco; 

3. Definir orientações/recomendações de intervenção a todos os intervenientes no PCTE-Frio 

a nível da região Centro; 

4. Articular com as restantes entidades relevantes; 

5. Divulgar informação adequada e pertinente destinada à população e relativa a medidas de 

proteção da saúde face ao frio, através de folhetos, cartazes, ou outros materiais 

apropriados, diretamente ou via meios de comunicação social;  

6. Realizar visitas domiciliárias a idosos e outros indivíduos (ex. sem abrigo) da área de 

influência do agrupamento/unidade local de saúde, vivendo em condições precárias e de 

isolamento social, perante a previsão de temperaturas anormalmente baixas com efeitos 

sobre a saúde (em articulação com outras unidades funcionais do ACES como as UCC); 

7. Assegurar, no âmbito do PNV, a vacinação contra a gripe sazonal nas instituições que 

acolhem idosos, crianças ou dependentes, e aos seus profissionais; 

8. Atualizar a informação pertinente para os profissionais de saúde;  

9. Vigiar os casos de internamento por gripe nas Unidades de Cuidados Intensivos; 

10. Reunir periodicamente para avaliação da implementação do PCTEA Regional, com todos os 

intervenientes. 
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7.5.1.2. PROGRAMA DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

OBJETIVO GERAL 

Garantir a segurança da água para consumo humano, através de Planos de Segurança da Água, 

utilizando a base de dados de caracterização (concluída em 2015) dos sistemas de distribuição 

de água de consumo humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ultrapassar as restrições à divulgação adequada da base de dados aos stakeholders; 

2. Utilizar e atualizar a caracterização dos sistemas de abastecimento de água de consumo 

humano da área de influência da ARS Centro, IP para elaboração do Plano de Segurança da 

Água; 

3. Definir o Plano de Segurança da Água, de acordo com as guidelines da OMS e da Carta de 

Bona; 

4. Adequar os Planos de Vigilância da Água para consumo humano, de acordo com a análise 

dos sistemas e do Plano de Segurança; 

5. Disponibilizar a base de dados aos ACES para consulta como instrumento de trabalho. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de sistemas de abastecimento de água para consumo humano 
caraterizados pelas USP, considerando a atualização permanente dos sistemas 

95% USP 

2. Percentagem de USP que operacionalizaram Planos de Segurança atualizados em 
conformidade da base de dados 

100% USP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1.  Atualizar os elementos fornecidos pelas entidades gestoras referentes a alterações nos 

sistemas de distribuição da água; 

2. Continuar a participar no grupo de trabalho da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 

e Resíduos; 

3. Promover a divulgação do trabalho desenvolvido.  
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7.5.1.3. PLANO DE PREVENÇÃO DA LEGIONELLA PNEUMOPHILA 

OBJETIVO GERAL 

Consolidar a intervenção que tem vindo a ser implementada no âmbito da vigilância em saúde, 

tendo como objetivo a prevenção da Legionella Pneumophila nas instalações definidas mediante 

o risco que apresenta a contaminação para os grupos potencialmente expostos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Atualizar e adaptar o Plano de Prevenção de Legionella Pneumophila implementado desde 

2003; 

2. Utilizar e atualizar os resultados da vigilância realizada pelas USP para a criação da base de 

dados “Georeferenciação de Legionella Pneumophila - Ocorrência de casos, contaminações 

e riscos. Intervenção ambiental”; 

3. Atualizar o conhecimento disponível através da formação de todos os profissionais 

envolvidos na vigilância para consolidação da intervenção; 

4. Disponibilizar posteriormente a base de dados aos ACES, para consulta como instrumento 

de trabalho. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de USP com dinamização e implementação do Plano de Prevenção  100% USP 

2. Percentagem de implementação da base de dados  100% USP 

3. Mês de apresentação do novo programa de intervenção abril USP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar ações de formação no primeiro semestre de 2017 com a colaboração de 

laboratório de referência; 

2. Apresentar o novo programa de intervenção; 

3. Promover a divulgação do trabalho desenvolvido; 

4. Proceder ao tratamento e atualização dos dados disponíveis; 

5. Desenvolver a base de dados.  
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7.5.1.4. REDE NACIONAL DE VIGILÂNCIA DE VETORES  

OBJETIVO GERAL 

Determinar o nível de risco associado à presença de mosquito e de ixodídeos no território 

português. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Colher periodicamente ou esporadicamente vetores culicídeos e ixodídeos; 

2. Vigiar a atividade dos vetores; 

3. Detetar atempadamente a introdução de Aedes albopictus; 

4. Criar formas de informação da população e comunidade médica; 

5. Emitir alertas para adequação de medidas de controlo. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de capturas de culicídeos realizadas, face às previstas, nos 
concelhos em monitorização 

100% 
Equipa Regional 

DSP / INSA 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Colheita periódica de vetores culicídeos nas zonas com maior potencial de risco; 

2. Colocação de armadilhas ao final do dia; 

3. Recolha das armadilhas ao início da manhã do dia seguinte; 

4. Registo de temperatura e humidade na colocação e no levantamento da armadilha; 

5. Referenciação geoespacial dos locais de colocação das armadilhas; 

6. Colheita periódica de vetores ixodídeos; 

7. Acondicionamento das amostras e envio em caixa isotérmica para o Centro de Estudos de 

Vetores e Doenças Infeciosas.  
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7.5.1.5. PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

OBJETIVO GERAL 

Dar cumprimento às condições legais aplicáveis, decorrentes da apreciação e parecer 

institucional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Atualizar as características das fontes fixas de emissão, por forma a identificar as que 

efetivamente se enquadram na obrigatoriedade de monitorização; 

2. Promover a monitorização efetiva das emissões, por empresa acreditada. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de atualização das fontes de emissão 100% 
Diretores Executivos 

dos ACES 

2. Percentagem de efetivação de nova campanha de monitorização das emissões 
gasosas 

100% 
Saúde Ambiental - 

DSP 

3. Percentagem de relatórios de monitorização emitidos aos Diretores Executivos dos 
ACES, e à CCDRC para emissão de parecer 

100% 
Saúde Ambiental - 

DSP 

 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Garantir o cumprimento da monitorização das fontes fixas de emissão existentes nos 

edifícios da ARS Centro, IP, nos termos do Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de abril; 

2. Verificar a instalação de tomas de amostra, de acordo com as normas técnicas; 

3. Analisar a evolução dos resultados e avaliação de qualidade, a comunicar aos ACES; 

4. Indicar as eventuais medidas decorrentes do parecer da CCDRC e acompanhar a sua 

implementação. 
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7.5.1.5.1. PROJETO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR 

EM UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

OBJETIVO GERAL 

Caraterizar a qualidade do ar interior nas unidades de prestação de cuidados de saúde dos ACES 

da ARS Centro, IP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Monitorizar os parâmetros de qualidade do ar interior nas unidades de prestação de 

cuidados de saúde; 

2. Analisar a qualidade do ar interior e identificação de compostos; 

3. Caraterizar os pontos críticos existentes dentro das unidades, de acordo com o projeto; 

4. Garantir a qualidade das monitorizações; 

5. Promover a saúde e a gestão adequada do ar interior, através da identificação de riscos ou 

de concentrações e implementação de medidas corretivas. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de unidades de saúde identificadas no âmbito no projeto 
monitorizadas 

70% 
Saúde Ambiental - 

DSP 

2. Percentagem de relatórios de monitorização emitidos aos Diretores Executivos 
dos ACES 

50% 
Saúde Ambiental - 

DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Preparar cada monitorização no que concerne a: 

● Análise da planta da instalação e identificação técnica dos pontos a monitorizar; 

● Calibração e preparação do equipamento; 
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2. Determinar em cada monitorização: 

● Conforto térmico: temperatura do ar, humidade relativa do ar, velocidade do ar; 

● Poluentes físico-químicos no ar interior: partículas em suspensão (fração PM2,5), 

compostos orgânicos voláteis totais (COVs Totais), monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), formaldeído (CH2O), outros compostos cujas concentrações sejam 

relevantes. 
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7.5.2. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Dar continuidade à regularização da obrigatoriedade anual de declaração da produção de 

resíduos da ARS Centro, IP, na aplicação do Sistema Integrado de Licenciamento de 

Ambiente (SILIAmb), com desagregação dos valores ao nível concelhio; 

2. Fazer cumprir a otimização de valores de produção dos resíduos hospitalares, de acordo 

com o Despacho n.º 286/1996, da Ministra da Saúde. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Submeter os Mapas Integrados de Registo de Resíduos (MIRR) no SILIAmb, nos termos 

legais; 

2. Atualizar os estabelecimentos registados no SILIAmb; 

3. Atualizar o nome dos responsáveis nomeados pelos Diretores Executivos dos ACES. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de estabelecimentos regularizados na aplicação SILIAmb por submissão 
dos MIRR pelos responsáveis dos estabelecimentos 

100% SILIAmb 

2. Atualização efetiva (estabelecimentos da ARS Centro, IP e dados associados, no SILIAmb 100% DSP 

3. Registo de novos estabelecimentos e ou responsáveis a incluir na organização ARS 
Centro, IP e dados associados, no SILIAmb 

100% 
DICAD / 

DSP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Registar anualmente a produção de resíduos hospitalares; 

2. Atualizar no SILLIAmb a informação relativa aos estabelecimentos e ou responsáveis. 
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7.5.3. VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 

7.5.3.1. VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES 

OBJETIVO GERAL 

Garantir a vigilância sanitária das águas balneares identificadas na região Centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover a articulação entre as várias entidades envolvidas; 

2. Melhorar a avaliação e gestão do risco para a saúde relacionado com a prática balnear. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de águas balneares identificadas na região Centro sujeitas a 
vigilância sanitária 

98% DSP / USP 

2. Percentagem de ocorrências às quais corresponde um processo de avaliação e 
gestão de risco documentado 

95% DSP / USP / LSP 

3. Percentagem de águas balneares identificadas na região Centro com avaliação 
das condições de segurança e funcionamento das instalações e envolventes 

90% DSP / USP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Articular com as delegações regionais da Agência Portuguesa do Ambiente e com a 

Autoridade Marítima para atualização de contactos e de procedimentos; 

2. Articular com os ACES/USP para preparação da época balnear; 

3. Divulgar orientações que apoiem a implementação regional e local do programa; 

4. Implementar/manter um sistema de vigilância contínuo/diário, durante toda a época 

balnear, de avaliação de risco; 

5. Apoiar as autoridades de saúde na avaliação e gestão do risco; 
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6. Colaborar com as USP na realização de investigação epidemiológica de eventuais problemas 

de saúde relacionados com a exposição a águas balneares; 

7. Promover a recolha de informação para caracterização das zonas envolventes, análise de 

dados e proposta de melhoria; 

8. Colaborar com a DGS na revisão de Circulares e de Suportes de Informação. 

 

 

7.5.3.2. VIGILÂNCIA E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL 

NOS ESTABELECIMENTOS TERMAIS 

OBJETIVO GERAL 

Garantir o funcionamento e segurança das 19 estâncias termais localizadas na região Centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Controlar a qualidade da água utilizada nos estabelecimentos termais; 

2. Verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos nas estâncias, incluindo o 

funcionamento dos equipamentos existentes. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de estâncias termais que disponibilizam os resultados analíticos, 
conforme o estabelecido nos programas da DGS (antes da abertura e durante o 
funcionamento do estabelecimento termal)  

100% USP 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Visitar as estâncias termais para licenciamento, vistoria e vigilância sanitária; 

2. Elaborar uma matriz para registo dos relatórios das visitas às estâncias termais; 

3. Elaborar uma matriz para registo dos relatórios clínicos remetidos ao Delegado de Saúde 

Regional. 
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7.5.3.3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS PISCINAS 

OBJETIVO GERAL 

Prevenir riscos para a saúde dos utilizadores e trabalhadores de piscinas do tipo 1 e 2. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover a adoção de critérios e procedimentos normalizados por parte de todos os 

profissionais que intervêm nas ações de vigilância sanitária de piscinas ao nível da região 

Centro, dando cumprimento às orientações da Circular Normativa n.º 14/DA, de 21 de 

agosto, da DGS; 

2. Melhorar o conhecimento das condições de instalação e funcionamento de 70% das piscinas 

do tipo 1 e 2 identificadas até ao final de 2016; 

3. Avaliar a qualidade da água utilizada em 65% dos tanques de piscinas tipo 1 e tipo 2, de 

acordo com as orientações difundidas; 

4. Implementar o Livro de Registo Sanitário e o circuito de informação entre gestores de 

piscinas e a USP, em pelo menos 90% das piscinas cadastradas da região Centro. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Percentagem de concelhos da região Centro com cadastro atualizado de piscinas do tipo 1 e 2 98% USP 

2. Percentagem de concelhos da região Centro que executam a vertente analítica do programa, 
de acordo com as diretrizes constantes na circular normativa n.º 14 DA de 21.08.2009 DGS 

98% USP 

3. Percentagem de piscinas do tipo 1 e 2 às quais foi divulgado o modelo de Livro de Registo 
Sanitário 

95% USP 

4. Percentagem de piscinas do tipo 1 e 2 que adotaram e implementaram o Livro de Registo 
Sanitário 

93% USP 

5. Percentagem de inconformidades detetadas, notificadas e corrigidas nas piscinas do tipo 1 e 2 
da região Centro, de acordo com as diretrizes constantes na Circular Normativa n.º 14 DA, de 21 
de agosto, da DGS 

90% USP 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Elaborar e divulgar orientações para a operacionalização do programa nas suas várias 

vertentes; 

2. Atualizar o cadastro das piscinas do tipo 1 e 2 existentes no âmbito geográfico da região 

Centro, com base nos dados fornecidos por cada USP; 

3. Promover a programação das colheitas para efeitos da implementação da vertente analítica 

do programa – elaboração do mapa anual; 

4. Promover a divulgação aos exploradores das piscinas dos resultados obtidos no âmbito da 

vertente analítica do Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas e a verificação do 

cumprimento do programa de controlo efetuado pelos exploradores; 

5. Reforçar a articulação e complementaridade de intervenção com entidades exploradoras 

das piscinas – promover o modelo de Livro de Registo Sanitário; 

6. Colaborar na sequência de solicitações e mediante programação atempada em reuniões 

com os exploradores de piscinas; 

7. Produzir e divulgar material pedagógico destinado aos utilizadores/banhistas sobre as 

normas de higiene e segurança que devem ser observadas. 
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7.6. OUTRAS ÁREAS  

7.6.1. ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A QUALIDADE NA SAÚDE 

7.6.2. PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO 

7.6.3. AUTORIDADE DE SAÚDE 

7.6.4. MEDICINA DO VIAJANTE 

7.6.5. OBSERVATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 
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7.6.1. ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A QUALIDADE NA SAÚDE 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Colaborar na implementação, a nível regional, da Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde; 

2. Acompanhar a execução, a nível regional, do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (revisão 

e extensão a 2020 – eixo 3.3), na área da Qualidade e Segurança dos Doentes; 

3. Acompanhar e implementar o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Articular permanente com o Departamento da Qualidade na Saúde (DQS)/DGS/ERS;  

2. Conhecer, divulgar e partilhar o percurso realizado na região no âmbito da gestão da 

qualidade e segurança em saúde; 

3. Contratualizar objetivos na área da qualidade e segurança em sede de contratos-programa 

das instituições de saúde. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Taxa de inscrição, dos ACES e ULS, para a avaliação da cultura de segurança do 
doente nos CSP 

100%  DGS / DQS 

2. Taxa de adesão dos profissionais dos Centros Hospitalares, Hospitais e ULS 
relativamente à avaliação da cultura de segurança dos doentes nos cuidados 
hospitalares 

25%  DGS / DQS 

3. Número de USF e Unidades Hospitalares acreditadas (valor acumulado) 21 

 DGS / DQS / 
Comissão de 

Qualidade da ARS 
Centro IP 

4. Percentagem de Planos de Atividades das Comissões de Qualidade e Segurança 
validados  

100% 
 Comissão de 

Qualidade da ARS 
Centro IP 
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ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Sensibilizar, monitorizar e promover a adesão pelas instituições de saúde para a Avaliação 

da Cultura de Segurança do Doente, em 2017, particularmente nos CSP; 

2. Acompanhar a implementação de medidas de melhoria nos hospitais, de acordo com os 

resultados obtidos da “Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos CSP em 2016”; 

3. Acompanhar a implementação regional do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 

2015-2020; 

4.  Acompanhar a implementação regional do Plano Nacional de Acreditação em Saúde a nível 

hospitalar e nos CSP; 

5. Manter a atualização das Comissões de Qualidade e Segurança e Grupos Coordenadores 

Locais do PPCIRA nas instituições hospitalares, ULS e ACES; 

6.  Avaliar e validar os Planos de Atividades das Comissões de Qualidade e Segurança 2017 das 

instituições hospitalares, ULS e ACES; 

7. Divulgar os Planos e Relatórios de Atividades das Comissões de Qualidade e Segurança no 

site da ARS Centro, IP, após sua homologação pela DGS; 

8. Acompanhar e colaborar com o Prémio Boas Práticas em Saúde (11.ª edição). 
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7.6.2. PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO 

OBJETIVO GERAL 

Dar cumprimento ao Despacho n.º 6064/2016, de 6 de maio, do Secretário de Estado da Saúde, 

que estabelece as metas de redução definidas pelo Ministério da Saúde, relativamente a valores 

de 2011, com a devida adaptação à variação da baseline. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Eficiência energética - Reduzir consumos de eletricidade e gás - 17%; 

2. Eficiência hídrica - Reduzir consumos de água - 12%; 

3. Reduzir produção de resíduos - 12%; 

4. Continuar a implementação de medidas corretivas adaptadas às constantes alterações das 

especificidades das unidades de prestação de cuidados de saúde; 

5. Formalizar os pedidos de correção dos valores da baseline com reporte a 2011. 

METAS 

Indicadores 
Meta 
2017 

Fonte 

1. Número de dias úteis após o final de cada trimestre para validação e submissão 
da informação de monitorização trimestral dos hospitais, centros hospitalares, 
unidades locais de saúde e ACES pelo Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC) 
de cada entidade da ARS Centro, IP 

43 dias GLEC 

2. Número de dias úteis após o final de cada trimestre para validação e submissão 
da informação de monitorização trimestral dos hospitais, centros hospitalares, 
unidades locais de saúde e ACES pelo GLEC  da ARS Centro, IP 

58 dias GLEC 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Atualização de baselines aos valores de 2011, em resultado das alterações das unidades 

abrangidas nos ACES e centros hospitalares e respetivos consumos; 

2. Proceder à submissão dos dados trimestrais na plataforma nos prazos estabelecidos; 

3. Cumprimento das metas estabelecidas para 2017; 

4. Promover reuniões de trabalho para conhecimento de planos e programas e articulação 

com a política de sustentabilidade.  
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7.6.3. AUTORIDADE DE SAÚDE 

OBJETIVO GERAL 

Vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, dos estabelecimentos e dos 

locais públicos, e sempre que a saúde pública estiver em risco, fazer uso das medidas 

discricionárias que estão cometidas à Autoridade de Saúde, exercendo também a vigilância 

sanitária do território nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Assegurar a vigilância epidemiológica; 

2. Cumprir o Regulamento Sanitário Internacional; 

3. Cumprir e fazer cumprir as Normas de Saúde Pública. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Realizar os inquéritos epidemiológicos; 

2. Realizar vistorias; 

3. Emitir pareceres; 

4. Participar em Juntas Médicas. 
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7.6.4. MEDICINA DO VIAJANTE 

OBJETIVO GERAL 

Garantir que os cidadãos que desejam sair do país são alvo de consulta médica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Avaliar o risco clínico; 

2. Assegurar a profilaxia de determinadas doenças, através da administração de 

medicamentos e vacinas; 

3. Fazer cumprir o Regulamento Sanitário Internacional. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Promover a educação para a saúde; 

2. Administrar vacinas; 

3. Prescrever medicamentos. 
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7.6.5. OBSERVATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 

OBJETIVO GERAL 

Monitorizar a evolução do estado de saúde da população e contribuir para a tomada de decisão 

local e regional, visando a obtenção de ganhos em saúde para a população da região de saúde 

do Centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Continuar a desenvolver o trabalho em rede e de proximidade e colaborativo entre os 

Observatórios Regionais das ARS; 

2. Colaborar com as USP; 

3. Promover parcerias a nível nacional e regional que permitam o acesso oportuno; 

4. Participar na implementação das recomendações emanadas pelo Grupo de Trabalho de 

Estatísticas da Saúde do Conselho Superior de Estatística (GTES), nomeadamente ao nível 

da morbilidade nos CSP, rastreio do cancro da mama e rastreio do cancro colo do útero. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

1. Participar nos grupos estratégicos e operativos das ARS; 

2. Atualizar e divulgar as ferramentas web com os dados disponibilizados durante o ano, 

nomeadamente a mortalidade infantil e a mortalidade por causa; 

3. Atualizar e divulgar os Perfis de Saúde (Regional, Locais); 

4. Monitorizar os indicadores de morbilidade nos CSP (registos de ICPC-2); 

5. Contribuir para a concretização da Recomendação 2.21 do GTES; 

6. Apoiar a concretização da Recomendação 2.19 do GTES, colaborando com a DGS. 

7. Participação nos processos de contratualização interna e externa (CSP) da ARS Centro, IP. 

  



 Plano de Atividades | 2017 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP |175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


