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Planos Locais de Saúde: Instrumento de 
Governação em Saúde



PLANO LOCAL DE SAÚDE

• É um documento estratégico e de gestão que visa apoiar a tomada de decisão 
dos responsáveis pelas Unidades de Saúde

É um dos instrumentos de governação em saúde e é um processo 
(co)participativo / (co)produtivo, de compromisso social e de ativação das 
Estruturas de Saúde Pública (ESP)

É uma forma de planeamento de base populacional que articula com os 
processos de planeamento de base institucional

Baseia-se nas orientações estratégicas definidas pelo PNS e PRS

É um documento que visa a obtenção de ganhos em saúde e promover a saúde
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Plano Nacional de Saúde (PNS)

Promover os Planos de Saúde de base 
populacional

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados do Plano Regional de Saúde da ARSC – em construção)
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PLS

Instrumento de Governação em Saúde

PLS de Aveiro
PLS de Castelo Branco
PLS de Coimbra
PLS da Guarda 
PLS de Leiria
PLS de Viseu

PRS do CENTRO DE 
PORTUGAL



Objetivos

• Priorização de Problemas de Saúde

Definir as principais necessidades 
em saúde

Ajudar a construir a visão 
estratégica

Definir as mudanças

Orientar as melhoras escolhas

• Saúde em todas  as politicas, envolvimento e 
partilha com todos os setores da sociedade 
(coprodução) e coordenado pelos serviços de 
saúde locais



PLANOS LOCAIS DE SAÚDE não são 
planos de atividades, de desempenho 
e nem relatórios de atividades das ARS 

e dos ACeS/ULS

Fonte: Observatórios Regionais de Saúde (dados do Plano Regional de Saúde da ARSC – em construção)



PLANOS LOCAIS DE SAÚDE
Planeamento estratégico de base 

populacional

Diagnóstico
Objetivos de 

Saúde
Estratégias

Intervenção Avaliação



A mudança: Desafios da Saúde Pública

•Envolvimento de outros setores da comunidade 

Profissionais de saúde
Educadores
Técnicos de Acão social
Decisores políticos
Etc…

 Fundamental para o desenvolvimento do trabalho em parceria e
de articulação aos vários níveis.

 Para que as soluções dos problemas sejam as mais adequadas.

Há que estabelecer pontes entre 
a SAÚDE e o PODER LOCAL

Autarquias
Escolas
Redes Sociais
Associação de 

cidadãos
Forças de 

Segurança
Etc…

(“contributo de cada parceiro comunitário”) 



Definir as principais necessidades em saúde

Ajudar a construir a visão estratégica

Definir as mudanças

Orientar as melhoras escolhas

Utilidade do 
PLS

Pressupostos
Componentes 

essenciais
Elementos 

facilitadores



Base “mínima” e comum de evidência Perfis de Saúde – já consensualizados, uniformizados e 
disponíveis em cada uma das regiões e com atualização anual

Recolha e organização da informação da comunidade – a construir localmente com os 
informadores-chave da comunidade

Quadro referência – guião / manual para o processo de construção e implementação dos PLS

Formação/ação dos Serviços de Saúde Pública (SSP) – equipa(s) de formação dedicadas

Formação/ação das Estruturas de Saúde pública (ESP) – a efetuar pelo SSP ao longo do processo 
de construção dos PeLS

Acompanhamento e apoio técnico – ao nível nacional, assegurados pela DGS e ao nível regional, 
pelos DSP
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ESP – são todos os organismos formais e informais da sociedade que tem o potencial de 
influenciar o nível de saúde e bem-estar da população 

Utilidade do 
PLS

Pressupostos
Componentes 

essenciais
Elementos 

facilitadores



Identifica e prioriza 

Perfis de Saúde
Perfil de Saúde da Região de Saúde do Centro (PeRS)

Perfis Locais de Saúde dos ACeS/ULS (PeLS) 

Mort@lidades
Ferramenta mortalidade infantil

os principais problemas de saúde
as necessidades em saúde

Utilidade do 
PLS

Pressupostos
Componentes 

essenciais
Elementos 

facilitadores



– identifica os problemas de saúde

- Prioriza os 5 maiores problemas de saúde

- Submete aos lideres das US a lista dos 5 
grandes problemas

- Submete ao Conselho da Comunidade

- Faz a seleção final das principais 
necessidades em saúde da população

Coordena e acompanha? 
Diretor Executivo; Conselho Clinico e de Saúde e Presidente do Conselho de Administração



O Conselho da Comunidade (CM; Seg.Social; Educação; IPSS; 
Associação de utentes do ACeS; Hospitais de referencia; CPCJ; Voluntariado; 
Representante das associações sindicais e de empregadoras) 

Participação a nível Municipal (art.º 9 do DL 137/2013)

Processo de constituição da Comissão Municipal de Saúde Comunitária

Planos de Ação / Atividades das diversas estruturas 

Protocolos de cooperação (CM, DGS e ARS Centro)

Utilidade do 
PLS

Pressupostos
Componentes 

essenciais
Elementos 

facilitadores



Recomendações

Evidência

Resultados

Avaliação 
prognóstica dos 

problemas de saúde

Estratégias de 
saúde

Experiência

Da EVIDÊNCIA disponibilizada pelo diagnóstico 
de situação da população

Dos RESULATDOS do processo de identificação dos 
problemas e necessidades de saúde e dos recursos da
comunidade

Da AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DOS PROBLEMAS 
DE SAÚDE que for possível efetuar (avaliação de
tendências, efetuações de projeções)

Das ESTRATÉGIAS DE SAÚDE que tiveram sido definidas
face às necessidades de saúde identificadas

Da EXPERIÊNCIA decorrente do processo de construção do PLS

Citado ARS Norte



A quem se dirige
Decisores e 

Gestores

(PÚBLICO)

Decisores e 
Gestores

(PRIVADO)

Equipa
Técnica

Comunidade 
e cidadãos 

Profissionais 
de SaúdeAos decisores e gestores do setor público local de saúde

Aos profissionais de saúde do público local de saúde

À comunidade e cidadãos em geral, representantes 
pelo Conselho da Comunidade 

Aos decisores, gestores e profissionais de saúde do 
setor privado local de saúde 

À equipa técnica responsável pela elaboração, monitorização
E avaliação do PLS - USP

Citado ARS Norte



Que tipo de recomendações 

Intervenção 
dos Serviços 

de Saúde 

Intervenção dos 
outros setores 

da comunidade

Citado ARS Norte

CONTRATUALIZAÇÃO



Comunicação

Citado ARS Norte

Avaliação

Estratégias
Grupos alvos
Mensagem-chave
Mobilizar aliados

Indicadores-chaves dos principais problemas
Tendência dos Indicadores
Grau de cumprimento dos objetivos
Informar parceiros
Preparar o próximo PLS


