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A priorização dos problemas de saúde da população é 
da competência da respetiva USP, no entanto, é 
fundamental que os parceiros envolvidos na produção 
do PLS sejam consultados e auscultados ao longo de 
todo o processo de priorização. Salienta-se que este 
deve pautar-se por um espírito de coprodução e de 
verdadeiro diálogo intersectorial, promovendo uma
cultura de inclusão, em que cada setor da sociedade 
contribui ativamente para a construção das políticas de 
saúde locais. 

Plano Nacional de Saúde e Estratégias Locais de Saúde | Resenha dos Planos de Saúde:
Nacional, Regionais, Locais - Direção-Geral da Saúde, 2016. 



“… todas as instituições relacionadas com a 
prestação de serviços e de cuidados de saúde 
têm responsabilidades concretas na 
implementação do PLS, pelo que devem 
refletir nos respetivos planos de atividades e 
de gestão a utilização de recursos para a 
operacionalização do PLS.”

Plano Nacional de Saúde e Estratégias Locais de Saúde | Resenha dos Planos de Saúde:
Nacional, Regionais, Locais - Direção-Geral da Saúde, 2016. 
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O caso do ACeS Baixo Mondego…
• Cidadãos  384 340

• Unidades funcionais  34

• Médicos  232

• Enfermeiros  287

• Secretários Clínicos  198

• Internos  144

Poder-se-á falar de um PLANO LOCAL DE SAÚDE?





O PLANO LOCAL DE SAÚDE

Uma ferramenta essencial para as USF/UCSP:

- os termos de referência da contratualização

- (micro)planeamento

- a Governação Clínica nos ACeS
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“(Micro)planeamento”

Adequar a oferta ao invés de se ficar refém da procura

OfertaOferta ProcuraProcuraOferta Procura

Resposta às necessidades
• Necessidades expressas
• Necessidades sentidas
• Necessidades normativas
• Necessidades comparativas



Governação Clínica:
“Um sistema de conhecimentos, de atitudes e de 
práticas de pilotagem individual, de equipas e de 
serviços para obter resultados em termos de
efectividade com equidade (ganhos em saúde)
para as pessoas, famílias e comunidades, com o 
envolvimento de todos, através da melhoria da 
qualidade dos processos assistenciais e de 
intervenção em saúde.”

Equipa Regional de Apoio e Acompanhamento aos Cuidados de Saúde Primários da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, em 2017
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