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«Na	prática,	queremos	ajudar	a	comunidade	a	criar	uma	visão	em	termos	de	saúde	e	

um	plano	para	lá	chegar»	

	

O	que	é	um	Plano	Local	de	Saúde?	

O	 Plano	 Local	 de	 Saúde	 (PLS),	 como	 o	 nome	 diz,	 é	 um	
documento	prático	orientador	do	planeamento	da	saúde	a	
nível	 local.	 Nele	 descrevemos	 os	 principais	 problemas	 de	
saúde	na	Região	Oeste	Norte,	 estabelecemos	metas	para	
melhorar	o	estado	de	saúde	da	população	e	delineamos	as	
atividades	e	as	estratégias	para	atingir	esses	objetivos.		

Com	o	PLS	2019-2021	pretendemos	tornar	a	Região	Oeste	
Norte	 um	 local	 mais	 saudável.	 O	 envolvimento	 da	
comunidade	é	um	elemento	chave	na	nossa	estratégia.	Na	
prática,	queremos	ajudar	a	comunidade	a	criar	uma	visão	
em	termos	de	saúde	e	um	plano	para	lá	chegar.		

Para	quê	planear	em	saúde?	

Há	muitas	condições	que	podem	afetar	a	saúde	dos	indivíduos.	O	conhecimento	destes	
determinantes	da	saúde	e	a	sua	importância	leva	à	necessidade	de	planear	estratégias	
que	 adaptem	 os	 serviços	 e	 moldem	 os	 ambientes	 sociais,	 físicos	 e	 económicos	 de	
formas	que	permitam	à	população	atingir	um	melhor	nível	de	saúde.		

Linhas	gerais	do	PLS	2019-21		

O	Plano	Local	de	Saúde	da	Região	Oeste	Norte	2019-21	tem	como	
objetivo	maximizar	os	 ganhos	em	saúde	na	 região.	Para	 tal,	 está	
prevista	a	participação	da	comunidade	através	do	alinhamento	em	
torno	de	objetivos	comuns	e	integração	dos	esforços	sustentados	
de	 todos	 os	 setores	 da	 sociedade	 e	 participação	 ativa	 dos	
cidadãos.	As	 linhas	estratégicas	do	PLS	baseiam-se	nos	princípios	
de	qualidade	e	equidade,	afetos,	saúde	sustentável	e	inovação.	
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A	nossa	estratégia	

A	elaboração	do	PLS	da	Região	Oeste	Norte	seguiu	a	seguinte	estratégia:			

	

Quais	os	objetivos	propostos?	

O	Plano	Local	de	Saúde	Oeste	Norte	propõe	objetivos	dentro	de	seis	áreas	(territórios)	
importantes	na	promoção	da	saúde:	alimentação,	movimento	e	exercício	físico,	adições	
e	comportamentos	de	risco,	saúde	mental,	ambiente	e	cidadania.	Os	seguinte	objetivos	
foram	eleitos	prioritários	para	intervenção	no	triénio	2019-21:	

Objetivo	1	 Controlar	o	excesso	de	peso	e	obesidade	infantil	na	Região	Oeste	Norte	
Objetivo	2	 Promover	 o	 consumo	 equilibrado	 de	 sal	 na	 alimentação	 da	 população	 da	

Região	Oeste	Norte	
Objetivo	3	 Promover	a	prática	segura	de	atividade	física	na	Região	Oeste	Norte	
Objetivo	4	 Promover	o	envelhecimento	ativo	da	população	da	Região	Oeste	Norte	
Objetivo	5	 Promover	o	consumo	responsável	de	álcool	entre	os	adolescentes	da	Região	

Oeste	Norte	
Objetivo	6	 Reduzir	 o	 “tempo	 de	 ecrã”	 entre	 os	 jovens	 da	 Região	 Oeste	 Norte,	

promovendo	os	afetos	
Objetivo	7	 Melhorar	a	retenção	de	educação	para	a	saúde	em	Saúde	Mental	nos	jovens	
Objetivo	8	 Apoiar	as	pessoas	com	doença	psiquiátrica	grave	na	Região	Oeste	Norte	
Objetivo	9	 Aumentar	 a	 proporção	 de	 resíduos	 urbanos	 triados	 para	 reciclagem	 na	

Região	Oeste	Norte	
Objetivo	10	 Atingir	melhores	níveis	de	literacia	em	questões	ambientais	na	população	da	

Região	Oeste	Norte	
Objetivo	11	 Reduzir	 as	 “falsas	 urgências”	 nos	 serviços	 de	 urgência	 hospitalar	 da	 Região	

Oeste	Norte	
Objetivo	12	 Promover	 as	 parcerias	 e	 a	 articulação	 em	 projetos	 de	 saúde	 entre	 as	

instituições	locais	e	regionais	
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«Cada	cidadão	e	cidadã	é	responsável	pela	sua	própria	saúde	e	da	
sociedade	onde	está	inserido/a,	tendo	o	dever	de	a	defender	e	promover	

através	de	ações	individuais	e/ou	associando-se	a	instituições.»	

in	Lei	de	Bases	da	Saúde,	1990	

	

	

Quem	deve	participar	no	PLS?	

Toda	a	comunidade	do	Oeste	Norte	
deve	 ter	 um	 papel	 ativo	 na	 sua	
implementação.	 A	 participação	 de	
cada	 cidadão	 e	 cidadã,	 a	 título	
individual	 ou	 coletivo,	 é	 um	
elemento	 essencial	 da	 estratégia	
do	 Plano	 Local	 de	 Saúde	 para	 a	
nossa	região.	

	

Como	posso	contribuir?	

Esperamos	 que	 cada	 cidadão	 e	 cidadã	 possa	 contribuir	 para	 o	 PLS	
trabalhando	 em	 prol	 dos	 objetivos	 traçados	 de	 forma	 responsável	 e	
consciente,	reconhecendo	os	princípios	de	qualidade	e	equidade,	afetos,	
sustentabilidade	 e	 inovação.	 É	 importante	 que	 cada	 um	 de	 nós	 possa	
refletir	no	nosso	papel	no	processo	de	promover	a	saúde	–	tanto	a	nossa	
saúde,	 como	 a	 da	 comunidade	 em	 que	 vivemos.	 Acima	 de	 tudo,	
queremos	 que	 o	 Plano	 Local	 de	 Saúde	 seja	 uma	 ferramenta	 útil	 para	
capacitar	os	indivíduos	do	Oeste	Norte	a	assumir	um	papel	mais	ativo	na	
construção	da	saúde	de	cada	um	e	de	todos	nós.	

Quem	somos?	

Unidade	de	Saúde	Pública	Zé	Povinho,	do	Agrupamento	de	Centros	de	Saúde	Oeste	Norte	–	
Morada:	Rua	dos	Silos,	s/n,	2500-256	Caldas	da	Rainha;	Contactos:	262	870	190	(Tel),	
usp.oestenorte@arslvt.min-saude.pt	(E-mail)	


