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I. NOTAS PRELIMINARES 
 
 

O Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte, para o 

triénio 2019/2021, contou com a participação dos mais diversos parceiros da 

comunidade, tendo sido amplamente discutido e participado. Foi um trabalho 

alicerçado numa lógica multidisciplinar, inter-setorial e inter-institucional, e 

atendeu a certos fatores, nomeadamente aos seus recursos humanos, fatores 

sociodemográficos, culturais e geográficos. Constituiu-se, assim, um vasto painel 

de colaboradores do plano, garantindo uma ampla representatividade de parceiros 

comunitários, particularmente com a inclusão de elementos das seis câmaras 

municipais da região, profissionais de saúde, professores, profissionais da área do 

ambiente e segurança social, administração e segurança, comunicação social… 

entre outros. 

 

As estratégias que serviram de base a toda a dinâmica e interatividade de 

construção do Plano Local de Saúde do ACeS Oeste Norte assentaram em quatro 

eixos estratégicos fundamentais: os Afetos, a Inovação, a Qualidade e a Equidade e 

Saúde Sustentável, prioritariamente para intervenções em espaços e grupos 

populacionais prioritários. 

 

Os seis territórios contidos neste plano: Alimentação, Movimento/Exercício Físico, 

Cidadania em Saúde, Saúde Mental, Ambiente e Adições e Comportamentos de 

Risco foram selecionados tendo em linha de conta o Perfil de Saúde do ACeS Oeste 

Norte, as recomendações do Plano Regional de Saúde, e referências do Plano 

Nacional de Saúde. Foi sujeito a uma ampla discussão e sintonia da Equipa 

Coordenadora do Plano com os profissionais de saúde, particularmente da Área da 

Saúde Pública, de outras Unidades de Saúde do ACeS e de profissionais da Área 

Hospitalar, assim como todos os parceiros envolvidos. A coordenação do processo 

de elaboração do Plano coube à Unidade de Saúde Pública Zé Povinho do ACeS 

Oeste Norte, estando desde já garantida uma equipa de avaliação alargada 

constituída por representantes de todas as Autarquias e profissionais das 

Unidades Locais de Saúde Pública, prevendo-se avaliações anuais, cabendo à Equipa 

Coordenadora do Plano a compilação de toda a informação. 

 

Difundir a informação para o conhecimento público, capacitar as pessoas para as 

áreas mais prioritárias da promoção da saúde, potenciar a articulação institucional 

assumindo os compromissos acordados, são objetivos da máxima importância no 

desenvolvimento de todo este plano. A primeira etapa – a participação e o 

envolvimento por parte de todos os Serviços de Saúde e Parceiros da Comunidade 

é já uma realidade. Fica a nossa vontade e garantia de que tudo faremos para 

honrar os compromissos protocolados. 

 

 

 

A Equipa Coordenadora do Plano Local de Saúde Oeste Norte, triénio 2019-21, 

Unidade de Saúde Pública Zé Povinho  

Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte  
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II. ENQUADRAMENTO 
 

 

Ao longo da História o conceito de saúde tem evoluído muito, refletindo 

frequentemente as crenças e o conhecimento científico de cada época e cultura. 

Nos últimos 70 anos, a maioria dos profissionais de saúde tem reconhecido e 

utilizado a definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1948. A OMS define a saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidade”. Esta definição, nascida no período pós guerra, expandiu o 

conceito de saúde de uma preocupação básica com as consequências físicas da 

doença para o reconhecimento dos determinantes sociais que afetam os 

resultados de saúde de um indivíduo e a sua qualidade de vida. Esta mudança 

de paradigma no significado de saúde teve um enorme impacto social, na 

medida em que impulsionou a sociedade a investir em estratégias com ação 

sobre os determinantes de saúde para atingir os objetivos universais de bem-

estar. Pela abrangência do conceito e pelos resultados dessa mudança de 

paradigma, a definição da OMS foi considerada um passo muito positivo no 

caminho para a obtenção de saúde à escala mundial.(1) 

 

 

Hoje em dia sabemos que a saúde é afetada por interações complexas entre 

fatores socio-económicos, o ambiente físico, o comportamento individual e 

fatores hereditários, como reflete o modelo da Figura 1. Os determinantes 

Figura 1. Determinantes sociais da saúde. Modelo adaptado de Dahlgren and 
Whitehead, 1991. Fonte: Ministério da Saúde (2018), Retrato da Saúde, Portugal. 
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sociais da saúde são todas as condições económicas e sociais que afetam a 

saúde, assim como o salário e o emprego, a habitação, o acesso a serviços 

básicos de educação, entre muitos outros. São muitas as condições deste tipo 

que podem afetar a saúde das populações. O reconhecimento destes 

determinantes da saúde e da sua importância é o primeiro passo no 

planeamento de estratégias capazes de adaptar os serviços e moldar os 

ambientes sociais, físicos e económicos de formas que permitam à população 

atingir melhores resultados de saúde. É nesta perspetiva que, no século XXI, 

vários ramos da sociedade têm vindo a destacar cada vez a responsabilidade de 

todo o governo e de toda a 

sociedade na construção de 

saúde (conceitos de whole-of-

government, e whole-of-society, 

respetivamente). Estas noções 

são também apoiadas numa 

lógica de desenvolvimento 

sustentável e de “Saúde em 

Todas as Políticas”, um modelo 

promovido pela OMS na 

organização e gestão da saúde. 

 

Há um movimento a nível global no sentido da comunidade, no seu todo, ter 

uma ação mais ativa na promoção da sua saúde e bem-estar. As estratégias 

apresentadas no Plano Nacional de Saúde (PNS) e Plano Regional de Saúde 

Lisboa e Vale do Tejo (PRSLVT) apoiam este meio para maximizar os ganhos em 

saúde na população.(2,3) O Plano Local de Saúde da Região Oeste Norte para o 

triénio de 2019-2021 faz a aplicação destes dois documentos e pretende ser 

uma ferramenta prática e útil, tanto para instituições e serviços de saúde como 

para membros da comunidade, a título coletivo ou individual, para auxiliar no 

planeamento da saúde local.  

 

O Plano Local de Saúde Oeste Norte (PLSON) é um 

documento que pretende definir o que a comunidade, em 

conjunto com os seus representantes, quer e pode fazer 

para melhorar a saúde da população em causa, durante o 

período temporal proposto. Na prática, queremos ajudar 

a comunidade a criar uma visão em termos de saúde e 

um plano para lá chegar. Alinhado com os objetivos 

nacionais e regionais e fazendo a sua aplicação à 

realidade local, o PLSON propõe metas e estratégias 

baseadas nos seus quatro eixos estratégicos principais 

(qualidade e equidade, afetos, saúde sustentável e 

inovação) que devem ser implementadas segundo uma 

abordagem inter-setorial envolvendo os diferentes 

parceiros (stakeholders) para obter resultados de saúde. 

 

“Na prática, 

queremos 

ajudar a 

comunidade a 

criar uma visão 

em termos de 

saúde e um 

plano para lá 

chegar.” 
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II.1. Visão 

 
O PLSON visa otimizar os ganhos em saúde na Região Oeste Norte num 

modelo de perspetiva salutogénica, em que o centro da atuação é a 

saúde e não a doença, através da colaboração de todos os setores da 

sociedade e da participação e capacitação dos seus cidadãos.  

 

 

 
II.2. Missão 

 

O PLSON pretende ser uma ferramenta prática e útil a todos os membros e 

setores da comunidade da Região Oeste Norte para: 

 

 Unir a comunidade Oeste Norte em torno de uma visão comum em 

termos de saúde e, em conjunto, identificar um plano para lá chegar; 

 Garantir a aplicação das linhas estratégicas do PNS e PRS ao nível 

local, adaptando as orientações às especificidades da Região Oeste Norte 

e sua população; 

 Garantir a proteção da saúde pública, 

segurança e bem-estar da população da 

região através da clarificação de 

conceitos e de responsabilidades, assim 

como da capacitação dos cidadãos e 

cidadãs; 

 Apoiar a implementação de projetos, 

programas e políticas de saúde no 

âmbito da saúde pública ao nível dos 

serviços públicos e privados da região; 

 Criar um fórum de colaboração 

comunitária inter-setorial; 

 Fomentar parcerias locais em saúde, mobilizando os vários parceiros a 

incorporar práticas de promoção da saúde na sua orgânica; 

 Criar pontes entre as decisões locais sobre gestão e desenvolvimento 

do território e o seu impacto na saúde da comunidade da Região. 
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II.3. Valores e Princípios 
 
 

Os valores e princípios do PLSON refletem os do PNS e do PRSLVT e 

visam garantir o cumprimento do seu fim de forma digna e plena: 

 

 

 A transparência de processos e de ação, permitindo a confiança e a 

valorização dos agentes relativamente às ações e resultados; 

 

 A centralidade nas pessoas na definição de estratégias e orientações para a 

sua implementação; 

 

 A boa articulação, envolvimento e participação de todos os agentes da 

comunidade nos processos de criação de saúde, assim como a 

responsabilização dos elementos dirigentes face aos compromissos 

assumidos; 

 

 A capacitação do cidadão e cidadã para uma maior autonomia, gestão 

informada e co-responsabilização dos seus processos de saúde; 

 

 A redução das desigualdades em saúde, garantindo a proteção dos 

elementos mais desfavorecidos e vulneráveis da comunidade, como base 

para a promoção da equidade e justiça social; 

 

 A resposta rápida e contínua às necessidades da população pelo sistema de 

saúde, rentabilizando os recursos disponíveis e minimizando o desperdício; 

 

 A sustentabilidade dos projetos para a sua boa preservação para o futuro. 

 

  

“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 
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II.4. Eixos Estratégicos 
 
 

O modelo operacional do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 assenta 

em quatro eixos estratégicos fundamentais que se cruzam e 

complementam. São eles a qualidade e equidade, os afetos, a saúde 

sustentável e a inovação. A Figura 2 reflete as ideias subjacentes a cada 

eixo. As linhas orientadoras para cada um deles são apresentadas nas 

páginas seguintes. 

 

  

Afetos 
 

Qualidade 

e 

Equidade 
 

Saúde 

Sustentável 
 

Inovação 
 

Figura 2. Eixos Estratégicos e 
conceitos subjacentes à sua 
aplicação  
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Promover uma cultura de partilha de boas práticas; 

Prestar cuidados de saúde centrados na pessoa; 

Promover a tomada de decisão baseada em evidência científica; 

Investir na formação e atualização de conhecimentos, incentivando a 

curiosidade e o interesse por áreas inovadoras e complementares; 

Fomentar o trabalho em rede com objetivos comuns, maximizando a 

rentabilidade e a coesão inter-institucional; 

Promover a certificação de qualidade nos serviços de saúde; 

Reforçar as comissões de qualidade e segurança nos serviços de 

saúde; 

Reforçar os sistemas de monitorização de alertas de saúde pública 

Promover a importância da investigação como percursor da 

intervenção; 

Reforçar os sistemas de monitorização de indicadores de saúde locais; 

Adotar estratégias de comunicação e de marketing social para 

promover políticas saudáveis; 

Utilizar modelos e outras metodologias para garantir a equidade nas 

políticas públicas, estudos e projetos de intervenção (por exemplo, o 

modelo PROGRESS). 

 

Qualidade e Equidade 

i. Promover locais de trabalho felizes considerando as relações 

interpessoais e os espaços; 

ii. Incentivar as redes na comunidade com relações de vizinhança; 

iii. Promover os afetos como meio de combater as disfunções sociais, 

domésticas, na escola, nos locais de trabalho, etc.; 

iv. Reforçar a importância dos afetos no combate ao isolamento social e à 

tristeza, reconhecendo a alegria e o sentimento de pertença como 

meios valiosos de obter saúde; 

v. Desenvolver competências nos profissionais de saúde para 

trabalhar em ações de promoção dos afetos; 

vi. Promover atividades baseadas na cooperação inter-geracional e na 

inclusão; 

vii. Promover serviços públicos sem barreiras físicas e psicológicas; 

viii. Incentivar novas adesões aos movimentos “Cidades dos Afetos” e 

“Escola de Afetos, Escola de Sucesso” 

Afetos 
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1) Contribuir para as metas da Agenda 2030 da ONU; 

2) Orientar os cuidados de saúde para responder de acordo com o ciclo 

de vida e contexto de cada indivíduo; 

3) Reforçar estratégias inter-setoriais que promovam a saúde atuando 

nos determinantes sociais; 

4) Reforçar os sistemas de vigilância epidemiológica e de monitorização 

de indicadores de saúde; 

5) Reforçar o trabalho interdisciplinar valorizando os afetos; 

6) Investir em estruturas de apoio à diferença e à vulnerabilidade; 

7) Reconhecer as boas práticas de sustentabilidade na saúde criando 

condições para as replicar a nível organizacional; 

8) Valorizar a saúde ambiental como determinante de saúde; 

9) Implementar e atualizar as estratégias de comunicação para difundir 

os objetivos e os resultados das intervenções de saúde. 

 

Saúde Sustentável 

1. Conhecer o conceito de eHealth como área em desenvolvimento na 

saúde com recurso ao domínio das tecnologias digitais; 

2. Promover novas parcerias com relações de proximidade e aplicar 

modelos de gestão inovadores e multi-participados; 

3. Promover intervenções criativas aos problemas, baseadas em 

evidência sempre que possível; 

4. Valorizar a criatividade e espírito de inovação nas instituições; 

5. Apostar em marketing social e divulgação através de canais de 

comunicação novos (redes sociais e outros meios interativos); 

6. Fomentar a formação dos profissionais e cidadãos e cidadãs em 

tecnologias e sistemas de informação; 

7. Promover a atualização de conhecimentos técnicos entre os 

profissionais de saúde, com ajustamento das suas práticas baseadas 

em estudos e ferramentas fundamentadas; 

8. Criar estratégias inovadoras, sustentáveis e eficiente em projetos de 

promoção da saúde com recurso às tecnologias móveis (aplicações 

mHealth). 

 

Inovação 
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II.5. Painel de Colaboradores 
 

 

Foram convidados a integrar o Painel de Colaboradores do 

Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 quase cinquenta 

elementos dos seis concelhos da Região, tendo 41 destes 

aceite o convite em tempo útil. Estes elementos 

representaram diversas áreas de atividade, nomeadamente: 

o ACeS Oeste Norte, os Centros Hospitalares da Região 

(Centro Hospitalar de Leiria e Centro Hospitalar do Oeste), 

as Câmaras Municipais dos seis concelhos e assembleias 

municipais, os serviços de forças de segurança e 

administração locais (bombeiros, GNR, e PSP), serviços do 

Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social,  agrupamentos de escolas 

representando os seis concelhos, representantes do ensino 

superior  (professores e associações de estudantes), 

instituições de solidariedade social, associações de 

desenvolvimento cultural e recreativo, serviços 

municipalizados de água e saneamento, centros de 

formação; serviços sociais locais, sociedades desportivas, 

associações ambientais e serviços de comunicação social. A 

lista completa dos elementos que integraram o Painel de 

Colaboradores pode ser encontrada na página vi. 

 

Este grupo de excelência teve um papel decisivo na elaboração do PLSON. 

Cumpriu funções consultivas e contribuiu de forma importante para a avaliação 

de necessidades de saúde locais, avaliação de recursos e estabelecimento de 

prioridades, tal como será descrito nas secções seguintes deste Plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“O Painel de 

Colaboradores do 

Plano Local de Saúde 

Oeste Norte 2019-21 

consiste num grupo 

heterogéneo de 

indivíduos de diversas 

áreas de especialidade 

que participam 

ativamente na vida 

comunitária da Região 

Oeste Norte” 
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III. METODOLOGIA 

 
 

A metodologia de elaboração do 

PLSON baseou-se nos princípios da 

política Saúde 2020 da OMS-EURO 

para melhorar a liderança e a 

governação participativa na saúde. 

Neste sentido, tentou-se promover a 

importância da abordagem “Saúde em 

Todas as Políticas” (HiaP). Esta ideia 

traduz-se numa visão inter-setorial 

das políticas públicas que, de forma 

sistemática, toma em consideração as 

implicações na saúde da tomada de 

decisões, promove sinergias, e procura 

evitar impactos negativos na saúde, de 

forma a melhorar a saúde da 

população e a equidade. 

 

A eficácia de um bom processo de planeamento 

comunitário depende da sua participação, sendo essencial 

que estejam envolvidas as principais forças motoras da 

comunidade – as “forças-vivas” locais – e que existam 

mecanismos de audição dos cidadãos nas várias fases do 

seu desenvolvimento. Além disso, o envolvimento dos vários 

parceiros é vital para o reforço da coesão social, elemento 

crucial do exercício comunitário de construção da saúde.(4) 

 

O Plano Local de Saúde é um instrumento estratégico para o 

conhecimento e ação em saúde ao nível local. Pretende criar 

sinergias – operacionais e afetivas – com uma visão 

partilhada do rumo a traçar, de forma a que se possam 

alcançar mudanças estruturais sustentáveis e fortalecer as 

redes de articulação inter-organizacional, tendo em vista a 

obtenção de ganhos em saúde, através do compromisso de 

cada um e de todos.(4) 

 

A metodologia de planeamento aplicada na elaboração do PLSON envolveu 

várias etapas, e seguiu o modelo inicialmente proposto Price Waterhouse Coopers 

nos anos 80.(5) A abordagem por quatro etapas traduz o ciclo de planeamento 

através de um modelo estrutural simples e faseado (Figura 3).  

 

A “Saúde em todas 
as Políticas” centra-

se no papel dos 
governos para 

atingir a saúde da 
população e 
equidade. As 

políticas e decisões 
públicas feitas em 
todos os setores e 

em diferentes níveis 
de governança 
podem ter um 

impacto significativo 
sobre a saúde da 

população. 
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Neste projeto o primeiro passo foi nomear uma equipa técnica para a 

coordenação do processo de elaboração do PLSON para o triénio de 2019-21, 

entre os elementos da Unidade de Saúde Pública Zé Povinho (USPZP) do ACeS 

Oeste Norte. Este grupo, intitulado “Equipa Coordenadora do Plano Local de 

Saúde”, foi constituído por dois médicos de saúde pública (um especialista e 

uma interna da formação específica), duas enfermeiras especialistas em saúde 

comunitária, e técnica superior de diagnóstico e terapêutica da área de saúde 

ambiental. A maioria destes profissionais havia estado envolvido na elaboração 

do mais recente Perfil de Saúde da Região Oeste Norte.(6) 

 

De seguida, levando em conta as orientações do “Manual Orientador dos Planos 

de Saúde Locais” e as orientações estratégicas do PNS e do PRSLVT, foi acordada 

a metodologia de trabalho, elaborado o cronograma, e foram contactados os 

elementos que viriam a integrar o Painel de Colaboradores através de convite às 

várias instituições. Estava assim preparado o terreno para o exercício de 

planeamento local que se concretizou através das quatro etapas que se seguem 

(ilustradas na Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Modelo de planeamento seguido na elaboração do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 
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Esta etapa prendeu-se com o diagnóstico de situação. Tendo como base o Perfil 

de Saúde da Região Oeste Norte elaborado pela USPZP e o Perfil de Saúde da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo do Observatório de Saúde da ARSLVT, 

procedeu-se a uma avaliação honesta e realista do estado de saúde atual na 

Região Oeste Norte e dos seus determinantes. Sentida a necessidade de 

complementar essa informação com perspetivas práticas locais e eventuais 

necessidades sentidas da população, foi realizada uma avaliação de 

necessidades através da auscultação da comunidade por via de questionários 

semi-estruturados e através de entrevistas a informantes-chave da comunidade. 

Neste processo foram recolhidos e integrados dados quantitativos e qualitativos 

através de metodologias recomendadas. Fez ainda parte essencial desta etapa a 

avaliação de recursos de saúde disponíveis na Região Oeste Norte, através de 

reuniões com alguns dos principais parceiros da comunidade, incluindo as 

autarquias dos seis concelhos da região. 

 
 

 

 

 

 

Tendo em conta o diagnóstico de saúde realizado na etapa anterior, assim como 

a visão, missão e os valores do PLSON, foi traçada a direção a seguir como 

comunidade. Foram enumerados os problemas de saúde relevantes e 

organizado o exercício de priorização tendo em conta critérios específicos 

(gravidade, magnitude e efetividade). Este foi um trabalho de grupo que 

envolveu os elementos do Painel de Colaboradores e a Equipa Coordenadora do 

PLSON. Deste exercício resultou a lista de problemas de saúde prioritários. 

 

 

 

 

 

 
 

Estabelecidas as prioridades para a comunidade da Região Oeste Norte, o passo 

seguinte envolveu a transformação dos problemas prioritários em objetivos. 

Posteriormente, para cada objetivo geral foram estabelecidas metas específicas 

e estratégias práticas para as atingir. Estas estratégias foram formuladas 

levando em conta a aplicação dos eixos estratégicos do PLSON (qualidade e 

equidade, afetos, saúde sustentável e inovação). 

 

1. ONDE ESTAMOS 

2. ONDE QUEREMOS 
CHEGAR 

3. COMO CHEGAMOS LÁ 
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Foi definido o modelo de governação do PLSON e prevista a constituição de 

uma Equipa de Acompanhamento para monitorização e avaliação intercalar 

do Plano. Enquanto a execução do PLSON é da responsabilidade de todos os 

parceiros, a monitorização será realizada por esta equipa, que acompanhará 

o processo medindo os indicadores adequados e elaborando relatórios 

anuais. A redação do texto final do plano ficou à responsabilidade da 

Equipa Coordenadora do PLSON, que contabilizou as contribuições obtidas 

durante o período de discussão pública. 
 

 

 

 
 

III.5. Cronograma 
 

O atual Plano Local de Saúde Oeste Norte tem vigência de 2019 a 2021.  O 

cronograma (Figura 4) considerou nove meses como tempo necessário para 

o processo de elaboração. A implementação e monitorização das atividades 

previstas terá lugar imediatamente após a sua publicação, até ao fim de 

2021. As reuniões para monitorização e avaliação do PLSON estão 

programadas para o início de cada ano civil seguinte (2020, 2021 e 2022). A 

avaliação final está prevista para 2022, assim como o início dos trabalhos 

para a elaboração do plano local seguinte. 

 

 

 
 

Figura 4. Cronograma da elaboração e monitorização e avaliação do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 

4. COMO SABEMOS QUE CHEGÁMOS 
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IV. ETAPA 1 – ONDE ESTAMOS 
 

 
IV.1. Perfil de Saúde da Região Oeste Norte 

 

O Perfil de Saúde da Região Oeste Norte é um documento elaborado e 

atualizado regularmente pela Unidade de Saúde Pública Zé Povinho, no 

sentido de dar a conhecer à população e seus órgãos institucionais as 

principais características e indicadores de saúde da região. Consiste 

num instrumento de auxílio ao planeamento e priorização de 

intervenções na área da saúde ao nível local, sendo por isso um 

elemento importante na estratégia dos Planos Locais de Saúde. A versão 

mais recente deste documento foi publicada em agosto de 2017 e, 

devido à sua extensão, não é possível transcrevê-lo integralmente no 

PLSON. Apresentamos aqui as principais conclusões desse trabalho e 

remetemos para a consulta deste documento na sua íntegra.(6)  
 

NAZARÉ 
 

14.268 
habitantes 

 ALCOBAÇA 
 

54.124 
habitantes 

PENICHE 
 

26.683 
habitantes 

CALDAS DA 
RAINHA 

 
51.605 

habitantes 

 
BOMBARRAL 

 
12.582 

habitantes 

 ÓBIDOS 
 

11.709 
habitantes 

Figura 5. Região Oeste Norte. Fonte: INE, 2017 
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A Região Oeste Norte abrange 6 concelhos do distrito de 

Leiria: Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, 

Óbidos e Peniche. Estes integram e constituem o ACeS 

Oeste Norte, pertencente à área administrativa da ARS de 

Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).  

 

A Região Oeste Norte abrange uma população total de 

170.971 habitantes (INE, 2017), cerca de 5% da população 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

 

Entre os censos de 2001 e 2011 a população da Região 

Oeste Norte aumentou, ainda que se estime um ligeiro 

decréscimo nos últimos anos.   

 

A estrutura etária da população portuguesa segue uma 

tendência de envelhecimento. Este panorama agrava-

se no Oeste Norte, onde os índices de envelhecimento e 

de dependência de idosos são superiores (INE, 2017).   

 

 

 

Alguns Indicadores 

Demográficos 

 

 
A esperança de vida 
à nascença (79,9 
anos) tem aumentado 
na região, mas ainda 
toma valores 
inferiores aos do 
Continente (80,6). 

A taxa bruta de 

natalidade é mais 

baixa no Oeste 

Norte relativamente 

à nacional. 

Figura 6. Pirâmides etárias representando a estrutura da população do Continente e da Região Oeste Norte em 
2017 (à esquerda) e as diferenças entre a estrutura da população da Região Oeste Norte em 2001 versus 2017 (à 
direita). 
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Os índices de escolaridade da população do Oeste 

Norte têm melhorado progressivamente.  

 

A taxa de analfabetismo na região mantém-se 

superior à nacional, mas com evolução fortemente 

decrescente.  

 

 

O número de desempregados inscritos no centro de emprego tem 

diminuído no Oeste Norte desde 2013. O setor terciário (serviços) emprega 

cerca de 65% da população ativa da região.  

 

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem e o poder 

de compra per capita são inferiores aos valores do Continente em todos os 

concelhos do Oeste Norte. A remuneração base média mensal dos 

trabalhadores por conta de outrem é de 804 euros para os homens e de 672 

euros para as mulheres. 

 

 

 

A taxa de criminalidade no Oeste Norte tem vindo a diminuir, encontrando-

se abaixo da média nacional desde 2014. Por outro lado, a proporção de 

acidentes de viação com vítimas é superior à nacional.  

 

 

 

Alguns Indicadores Socio-económicos 
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Os sistemas públicos de abastecimento de 

água servem a grande maioria da população 

(97%) do Oeste Norte.  

O indicador “água segura”, na ordem dos 

99%, confirma a excelente qualidade da água 

para consumo humano na região.  

 

A proporção de resíduos urbanos triados 

para reciclagem na Região Oeste Norte (8%) 

é cerca de metade do valor nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, médicos 

dentistas e farmacêuticos) por habitante é bastante inferior na Região Oeste 

Norte relativamente ao Continente. O mesmo se passa com o número de 

camas hospitalares por habitante. 

 

Apesar disso, a taxa de consultas anuais nos cuidados 

de saúde primários do Oeste Norte é superior (2,4 

consultas por habitante no ano de 2016, versus 2,1 no 

Continente).  

 

 

A taxa bruta de mortalidade no 

Oeste Norte é consistentemente 

superior à do Continente e Região LVT, e 

o efeito persiste após padronização. 

 

As doenças cardiovasculares e os tumores malignos 

apresentam os maiores pesos relativos em termos de 

mortalidade total, na Região Oeste Norte e no país.  

 

Olhando para o excesso de mortalidade prematura (em 

<75 anos) na população do Oeste Norte, sublinha-se o 

papel do tumor maligno colorretal, diabetes mellitus, 

doença cardíaca não isquémica, doenças cerebro- e 

cardiovasculares, acidentes de transporte e suicídios. 

Alguns Indicadores de Saúde 

 

A mortalidade 

infantil no Oeste 

Norte (3,2‰ em 

2014-16) 

ultrapassou os 

valores nacionais 

nos últimos anos. 
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Em termos de morbilidade nos cuidados de saúde primários, destaca-se a 

proporção de utentes inscritos com o diagnóstico ativo de alteração do 

metabolismo dos lípidos, hipertensão, e perturbações depressivas (Tabela 

1). Entre os determinantes de saúde estudados o abuso de tabaco, excesso 

de peso e obesidade são os diagnósticos ativos que afetam mais utentes. 

 

Em termos de morbilidade hospitalar por grandes grupos de internamento, 

as doenças do aparelho circulatório são as que levam mais residentes do 

Oeste Norte a ficar internados, seguidas das doenças do aparelho 

respiratório. A pneumonia, doenças cerebrovasculares e doença isquémica 

do coração foram as principais causas de letalidade intra-hospitalar. 

Entre 2013 e 2015, a demora média de internamento hospitalar dos 

residentes do Oeste Norte foi de 7,96 dias. 

 

Verifica-se um excesso de 

episódios de urgência por 

habitante na Região Oeste 

Norte, relativamente ao 

valor nacional. 

A proporção de “falsas 

urgências” no ano de 2018 

foi de cerca de 40% no 

CHO e 47% no CHL. 

 
 

 

Tabela 1. Proporção de diagnósticos ativos nos cuidados de saúde primários (%), 
dezembro 2016. Fonte: Observatório ARSLVT 
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IV.2. Avaliação de Necessidades e Recursos de Saúde 
 

 

O processo de avaliação de necessidades em saúde teve como ponto de 

partida os dados do Perfil de Saúde da Região Oeste Norte. Essa informação 

foi atualizada e complementada através de um processo de consulta da 

comunidade. Todos os profissionais de saúde da USPZP e todos os 

elementos do Painel de Colaboradores foram auscultados através de um 

questionário de auto-preenchimento distribuído aquando das reuniões de 

trabalho e enviado em formato eletrónico.  

Foram ainda efetuadas entrevistas individuais a informantes-chave da 

comunidade, em formato semi-estruturado, com o objetivo de recolher 

informação “do terreno” sobre áreas específicas de interesse relacionadas 

com determinantes de saúde. A população entrevistada consistiu em onze 

técnicos com especialidade nas seguintes áreas: desporto, ambiente, 

nutrição, comunicação, e saúde (em áreas de tratamento de dependências e 

de saúde mental). Foi ainda entrevistado um pároco e capelão de um 

hospital local. Estes elementos foram representativos dos seis concelhos da 

Região Oeste Norte, e tinham a sua área de intervenção em população em 

diferentes ciclos de vida (crianças, adultos e idosos).   

Todos os dados quantitativos e qualitativos foram analisados e, desse 

estudo, foram enumerados os problemas de saúde relevantes para o 

exercício de priorização. A lista completa dos problemas de saúde pode ser 

encontrada em Anexo a este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avaliação dos recursos de saúde a informação contida no Perfil de 

Saúde foi complementada com o estudo dos recursos comunitários para a 

saúde disponíveis nos diferentes municípios. Para fazer este levantamento, 

a Equipa Coordenadora do PLSON reuniu com parceiros das seis câmaras 

municipais da Região e registou os projetos comunitários atuais e previstos 

de cada município no âmbito da saúde. 
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V. ETAPA 2 – ONDE QUEREMOS CHEGAR 
 

 
 
V.1. Territórios Prioritários de Intervenção 

 

 

Decorrente da análise cuidada do diagnóstico de saúde da Região Oeste 

Norte, a Equipa Coordenadora considerou pertinente a identificação de seis 

territórios prioritários de intervenção. Com a sua definição, pretendeu-se 

garantir que o processo de planeamento não excluísse nenhuma dessas 

áreas, considerando que seria importante a obtenção de ganhos em saúde 

em cada uma delas. 

 

Os territórios identificados como prioritários para intervenção foram os 

seguintes: 

 

 Território 1 – Alimentação (fundamental no combate a fatores de 

risco como a obesidade) 

 Território 2 – Movimento e Exercício Físico (estimular a atividade 

física – capacidade de influenciar e atenuar a obesidade) 

 Território 3 – Adições e Comportamentos de Risco (promoção de 

estilos de vida saudáveis e programas de desabituação tabágica, entre 

outros) 

 Território 4 – Saúde Mental (desenvolver atividades de promoção da 

saúde mental e melhorar a articulação entre serviço/instituições, 

promover relacionamentos sociais positivos) 

 Território 5 – Ambiente (investir nas condições de habitação, 

urbanismo, qualidade da água e do ar, bem como no equilíbrio dos 

ecossistemas) 

 Território 6 – Cidadania em Saúde (capacitação das pessoas e da 

comunidade) 
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V.2. Exercício de Priorização 
 

 

O estabelecimento de prioridades de saúde foi realizado através da 

aplicação do método de Hanlon, uma metodologia recomendada pela 

Direção-Geral da Saúde para o efeito.(7) O exercício seguiu as etapas 

enumeradas na Figura 7. O Painel de Colaboradores do PLSON assumiu aqui 

um papel fundamental, tendo sido consultado e auscultado ao longo de 

todo o processo de priorização. Seguindo um modelo de “Saúde em Todas 

as Políticas”, procurou-se promover um espírito de co-produção e diálogo 

inter-setorial, baseado na lógica de que cada setor da sociedade tem 

responsabilidade na construção e aplicação das políticas de saúde locais.(7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foi então aplicada a fórmula de Hanlon (Figura 8). Neste método, 

considerada a lista de problemas de saúde, cada um destes deve ser 

classificado numa escala de 0 a 10 quanto à magnitude, gravidade e 

efetividade de potenciais intervenções. O Painel de Colaboradores e a 

Equipa Coordenadora do PLSON avaliaram todos os problemas quanto à 

gravidade (primeira consulta ao Painel), e os critérios de magnitude e 

efetividade foram aplicados pela Equipa Coordenadora. Como documentos 

de suporte para a votação, a Equipa Coordenadora disponibilizou ao Painel 

de Colaboradores o Perfil de Saúde da Região Oeste Norte, assim como um 

Boletim Diagnóstico de Saúde elaborado precisamente para esse efeito que 

resumia e atualizava a informação do documento anterior relativamente ao 

diagnóstico de saúde da Região. 

 

 

 

 

 

 

1.º Pré-seleção dos Problemas de Saúde da População 

2.º Primeira Consulta 

3.º Seleção dos Problemas 

4.º Segunda Consulta 

5.º Seleção Final 
 

Figura 7. Etapas do exercício de priorização do PLSON 

D = [A + (2 x B)] x C 
em que: 

 
 D = resultado da priorização 
 A = classificação quanto à magnitude do problema 
 B = classificação quanto à gravidade do problema 
 C = classificação quanto à efetividade das intervenções 

Figura 8. Método de Hanlon para priorização de problemas de saúde 
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Valorizando a colaboração e a transparência, os resultados do exercício e de 

todas as votações individuais foram apresentadas ao Painel de 

Colaboradores e postas à sua consideração (segunda consulta). Finalmente, 

obteve-se uma lista ordenada dos problemas de saúde prioritários, por 

território de saúde.  

Apresentamos abaixo os 3 principais problemas prioritários em cada 

território (Tabela 2). A lista completa, assim como os resultados individuais 

da votação, podem ser consultados nos Anexos deste documento. 

 
 

 Tabela 2. Problemas de saúde prioritários, por território de intervenção, de acordo com 

os resultados do exercício de priorização do PLSON 

Território 1 – 

Alimentação 

1. Consumo excessivo de açucares pelas crianças 

e adolescentes  

2. Excesso de peso e obesidade infantil  

3. Consumo excessivo de sal pela população 

Território 2 – 

Movimento e Exercício 

Físico 

1. Prática desadequada de atividade física (e.g. 

falta de literacia sobre a prática segura de 

exercício físico)  

2. Falta de atividade física pela população sénior  

3. Falta de atividade física pelas crianças e jovens 

Território 3 – Adições e 

Comportamentos de 

Risco 

1. Abuso de álcool pelos jovens  

2. Dependência de tecnologias nos jovens  

3. Consumo e exposição ao tabaco  

Território 4 – Saúde 

Mental 

1. Falta de educação em saúde mental nas 

escolas  

2. Falta de programas de apoio para pessoas com 

doenças psiquiátricas graves (por exemplo: 

surtos psicóticos)  

3. Isolamento social e depressão nos idosos  

Território 5 – Ambiente 

1. Fraca adesão à separação do lixo para 

reciclagem  

2. Falta de literacia/sensibilização da população 

para questões ambientais (por exemplo: 

alterações climáticas, conservação da natureza 

e dos oceanos, energias renováveis)  

3. Falta de participação da população em 

atividades de melhoria e conservação 

ambiental locais  

Território 6 – Cidadania 

em Saúde 

1. Má utilização dos serviços de urgência por 

parte da população  

2. Falta de articulação/parcerias entre os 

serviços públicos com objetivos de melhorar 

os ganhos em saúde na Região 

3. Violência doméstica  
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VI. ETAPA 3 – COMO CHEGAMOS LÁ 
 

 

Pretende-se que os objetivos traçados no Plano Local de Saúde Oeste Norte 

sejam pertinentes e realistas, e, fundamentalmente, que possam motivar 

todos os parceiros a desenvolver atividades para os atingir. Estes 

objetivos contemplam os problemas selecionados a partir do trabalho de 

diagnóstico e priorização levado a cabo por agentes dos mais variados 

setores da comunidade da Região Oeste Norte. Destacam-se, dessa forma, 

pela sua pertinência e fidelidade às preocupações reais e sentidas e 

necessidades locais. No desenvolvimento dos objetivos e metas, sem 

perder de vista a realidade local, foram tidos em conta os objetivos de 

âmbito regional e nacional contidos, respetivamente, no Plano Regional de 

Saúde Lisboa e Vale do Tejo e no Plano Nacional de Saúde vigentes. 

Apresentamos de seguida os objetivos e metas formulados. 
 

 

 

 

VI.1. Dos Problemas de Saúde aos Objetivos 
 

 

Foram selecionados os problemas de saúde com maior classificação no 

exercício de priorização, de forma a obter dois objetivos gerais de saúde 

para cada território (Tabela 3). 
 
 

Tabela 3. Problemas de saúde prioritários e respetivos objetivos formulados, por 

território de intervenção (continua na página seguinte) 
 

Território Problema Objetivo 

Alimentação 

Consumo excessivo de 

açucares pelas crianças e 

adolescentes 

Objetivo 1: Controlar o excesso de 

peso e obesidade infantil na Região 

Oeste Norte 
Alimentação 

Excesso de peso e 

obesidade infantil 

Alimentação 
Consumo excessivo de sal 

pela população 

Objetivo 2: Promover o consumo 

equilibrado de sal na alimentação da 

população da Região Oeste Norte 

Movimento e 
Exercício 

Físico 

Prática desadequada de 
atividade física (e.g. falta de 

literacia sobre a prática 
segura de exercício físico) 

Objetivo 3: Promover a prática 
segura de atividade física na Região 
Oeste Norte 

Movimento e 
Exercício 

Físico 

Falta de atividade física pela 
população sénior 

Objetivo 4: Promover o 
envelhecimento ativo da população 
da Região Oeste Norte 
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Tabela 2. Problemas de saúde prioritários e respetivos objetivos formulados, por 

território de intervenção (continuação) 

Território Problema Objetivo 
Adições e 

Comportame
ntos de Risco 

Abuso de álcool pelos 
jovens 

Objetivo 5:  Promover o consumo 
responsável de álcool entre os 
adolescentes da Região Oeste Norte 

Adições e 
Comportame
ntos de Risco 

Dependência de tecnologias 
nos jovens 

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

Saúde Mental 
Falta de educação em saúde 

mental nas escolas 

Objetivo 7: Melhorar a retenção de 
educação para a saúde em Saúde 
Mental nos jovens 

Saúde Mental 

Falta de programas de 
apoio para pessoas com 
doenças psiquiátricas 

graves 

Objetivo 8: Apoiar as pessoas com 
doença psiquiátrica grave na Região 
Oeste Norte 

Ambiente 
Fraca adesão à separação 
do lixo para reciclagem 

Objetivo 9: Aumentar a proporção de 
resíduos urbanos triados para 
reciclagem na Região Oeste Norte 

Ambiente 

Falta de 
literacia/sensibilização da 
população para questões 

ambientais (alterações 
climáticas, conservação da 
natureza e dos oceanos, 
energias renováveis, etc.) 

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

Cidadania 
em Saúde 

Má utilização dos serviços 
de urgência por parte da 

população 

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

Cidadania 
em Saúde 

Falta de 
articulação/parcerias entre 
os serviços públicos com 
objetivos de melhorar os 

ganhos em saúde na Região 

Objetivo 12: Promover as parcerias e 
a articulação em projetos de saúde 
entre as instituições locais e regionais 

 

 

 

 

VI.1. Metas e Estratégias 
 

 

O Quadro I apresenta o desenvolvimento dos objetivos em metas 

específicas, enumerando algumas propostas de estratégias para as atingir. 

Não exclui, assim, a aplicação de outras estratégias e pretende incentivar o 

seu desenvolvimento, particularmente quando enquadradas nos quatro 

eixos estratégicos do PLSON. Por outro lado, apesar dos seguintes objetivos 

estarem selecionados como as prioridades de saúde na Região Oeste Norte 

para o triénio de 2019-21, de forma alguma se pretende que os parceiros 

deixem de trabalhar áreas não contempladas neste documento que tenham 

apresentado posições de relevância na lista de resultados do exercício de 

priorização e/ou que sejam localmente pertinentes por outros motivos. 
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Quadro I. Objetivos, metas, estratégias e principais parceiros do PLSON 2019-21. 

Objetivo Metas Estratégias Principais Parceiros 

1. Controlar o 
excesso de peso e 
obesidade infantil 
na Região Oeste 
Norte. 

a. Reduzir a incidência e a prevalência 
do excesso de peso e obesidade na 
população infantil e escolar da região 
até 2021. 

-Fomentar a implementação transversal de projetos para a prevenção 
de excesso de peso e obesidade infantil em contexto escolar e 
comunitário, articulando com escolas e encarregados de educação; 
-Incentivar a implementação de projetos comunitários para a redução 
do consumo de açúcar nas refeições e lanches infantis; 
-Estimular a articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde 
para acompanhamento adequado dos casos de obesidade infantil. 

ACeS Oeste Norte 
Câmaras Municipais 
Escolas 
Centros Hospitalares 

2. Promover o 
consumo 
equilibrado de sal 
na alimentação da 
população da 
Região Oeste Norte. 

a. Aumentar o número de 
estabelecimentos comerciais com pão 
e sopa com um teor de sal 
recomendado até 2021; 
b. Aumentar o número de intervenções 
sobre educação alimentar. 

-Divulgar e expandir os projetos para a redução do teor de sal no pão e 
na sopa nos estabelecimentos comerciais dos seis concelhos da região; 
-Promover iniciativas e intervenções para a melhorar a literacia acerca 
dos princípios e benefícios de uma alimentação saudável e consumo 
moderado de sal. 

ACeS Oeste Norte 
Estabelecimentos 
Comerciais 
Câmaras Municipais 
Escolas 
Ass. de comerciantes 

3. Promover a 
prática segura de 
atividade física na 
Região Oeste Norte. 

a. Aumentar o número de 
estabelecimentos públicos de prática 
de exercício físico na Região Oeste 
Norte com boas condições de 
segurança técnicas e estruturais até 
2021 
 
 

-Fazer o levantamento dos estabelecimentos públicos de prática de 
exercício físico na região e respetivas condições de segurança 
(incluindo a existência de técnicos qualificados, condições estruturais, 
etc.), e recomendar medidas corretivas para situações de risco; 
-Avaliar as condições de segurança dos espaços públicos de prática 
desportiva e de jogos e recreios da região; 
-Fomentar os projetos comunitários com o objetivo de promover os 
benefícios e a importância da prática segura de exercício físico. 

ACeS Oeste Norte 
Câmaras Municipais 
Associações e 
sociedades desportivas  
Associações de 
desenvolvimento local 
Escolas 
 

4. Promover o 
envelhecimento 
ativo da população 
da Região Oeste 
Norte. 

a. Investigar os hábitos de prática de 
exercício físico da população com >65 
anos; 
b. Assegurar que todos os concelhos 
promovem, regularmente, atividades 
de exercício físico adequado à 
população sénior até 2021; 
c. Aumentar o número de freguesias 
com atividades de exercício físico 
adequado à população sénior até 2021. 

-Estimular a investigação dos hábitos de prática de exercício físico da 
população da Região, em particular adultos na faixa etária >65 anos; 
-Fazer o levantamento das freguesias da Região com atividades de 
exercício físico adequado à população sénior; 
-Promover iniciativas de exercício físico sénior com horário regular nas 
freguesias, envolvendo as juntas de freguesia e as associações de 
desenvolvimento local e outros parceiros; 
-Implementar projetos comunitários com o objetivo de incentivar a 
prática de exercício físico na população adulta e sénior; 
-Divulgar a atividade física como potenciador de bem-estar com 
benefícios na saúde física, psicológica e social. 

ACeS Oeste Norte 
Câmaras Municipais 
Juntas de Freguesia 
Associações de 
desenvolvimento local 
Centros Hospitalares 
Lares 
Universidades sénior 
Associações desportivas, 
recreativas e de 
solidariedade social 
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Quadro I. Objetivos, metas, estratégias e principais parceiros do PLSON 2019-21. 

Objetivo Metas Estratégias Principais Parceiros 

5. Promover o 
consumo 
responsável de 
álcool entre os 
adolescentes da 
Região Oeste Norte. 
 

a. Reduzir a proporção de alunos do 
ensino secundário que já atingiram 
estados de embriaguez até 2021 
b. Retardar a idade média no momento 
de experimentação do álcool até 2021; 
c. Aumentar o número de intervenções 
de educação nas escolas sobre 
consumo responsável de álcool nas 
escolas até 2021. 

-Aplicar intervenções em contexto escolar para promover a literacia 
para a prevenção do abuso de álcool entre os estudantes do ensino 
básico e secundário, em parceria com as forças de segurança, cuidados 
de saúde, associações locais, entre outros; 
-Planear intervenções na comunidade com o intuito de reforçar o 
cumprimento da legislação relativa à comercialização de álcool; 
-Planear intervenções em articulação com as forças policiais da Região 
e outros potenciais parceiros para reduzir a condução de veículos sob 
o efeito do álcool. 

ACeS Oeste Norte 
Escolas 
Forças Policiais e 
Bombeiros 
Câmaras Municipais 
Associações de 
Solidariedade Social 
Estabelecimentos 
Comerciais 

6. Reduzir a 
dependência de 
internet e 
vídeojogos entre os 
jovens da Região 
Oeste Norte. 

a. Investigar os hábitos e número de 
horas passadas em frente ao ecrã por 
semana em alunos do ensino básico e 
secundário da Região; 
b. Reduzir o “tempo de ecrã” semanal 
entre os jovens do ensino básico e 
secundário da Região até fim de 2021. 

-Fazer o diagnóstico de situação acerca da dependência de tecnologias 
nos jovens da Região Oeste Norte através de estudos a aplicar em 
alunos do ensino básico e secundário; 
-Implementar intervenções sobre hábitos de estilo de vida saudável e 
sobre os riscos associados à dependência de tecnologias para os 
estudantes do ensino básico e secundário, promovendo os afetos e 
capacitando para o uso responsável das tecnologias e internet; 
-Promover intervenções comunitárias com todos os parceiros para a 
organização de atividades ao ar livre para jovens e famílias. 

ACeS Oeste Norte 
Escolas 
Câmaras Municipais 
Outros 
 

7. Melhorar a 
retenção de 
educação para a 
saúde em Saúde 
Mental nos jovens. 

a. Aumentar os níveis de retenção de 
educação para a saúde em áreas de 
Saúde Mental nos alunos do ensino 
básico e secundário da região. 
 

-Realizar intervenções de educação em contexto escolar para promover 
a literacia em áreas de saúde mental, de acordo com o Referencial de 
Educação para a Saúde em vigor; 
-Realizar ações de formação de professores sobre saúde mental em 
contexto escolar. 

ACeS Oeste Norte 
Escolas 
Câmaras Municipais 
Centros de Formação 
 

8. Apoiar as 
pessoas com 
doença psiquiátrica 
grave na Região 
Oeste Norte. 

a. Reduzir a taxa de emissão de 
mandatos de condução para 
internamento compulsivo até 2021; 
b. Reduzir o número de recidivas de 
internamento compulsivo no triénio 
2020-2022; 
c. Reduzir a taxa de internamento 
hospitalar por transtornos mentais e 
comportamentais na Região até 2021. 

-Promover, divulgar e manter atualizado o Plano de Atividades do 
Programa de Saúde Mental do ACeS Oeste Norte, fortalecendo as 
articulações com os vários parceiros de forma a reforçar as redes de 
contacto e de resposta em situações de risco de saúde mental; 
-Estimular a investigação em áreas da saúde mental no contexto local;   
-Incentivar a criação de programas de apoio para pessoas com doença 
psiquiátrica grave em cada concelho, incentivando a articulação 
profissional entre as equipas dos cuidados primários, cuidados 
terciários e equipas comunitárias respetivas, e outros parceiros. 

ACeS Oeste Norte 
Centros Hospitalares 
Câmaras Municipais 
Forças Policiais 
Bombeiros 
Associações de 
Solidariedade Social 
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Quadro I. Objetivos, metas, estratégias e principais parceiros do PLSON 2019-21. 

Objetivo Metas Estratégias Principais Parceiros 
9. Aumentar a 
proporção de 
resíduos urbanos 
triados para 
reciclagem na 
Região Oeste Norte. 

a. Aumentar a proporção de resíduos 
urbanos triados para reciclagem nos 
concelhos cujo valor se encontra 
abaixo da média da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo. 

-Fazer o levantamento do número de ecopontos por habitante em cada 
área de residência e suprir as áreas de maior necessidade de acordo 
com os valores de referência; 
-Promover, em cada município, ações de sensibilização da população 
para a reciclagem dos resíduos urbanos; 
-Promover a importância da reciclagem em contexto escolar.  

ACeS Oeste Norte 
Câmaras Municipais 
Associações 
Ambientais Locais 
Escolas 

10. Promover a 
literacia em 
questões 
ambientais na 
população da 
Região Oeste Norte. 

a. Aumentar o número de intervenções 
sobre questões ambientais para a 
população geral, fora do contexto 
escolar, até 2021; 
b. Aumentar o número de intervenções 
de educação em questões ambientais 
em contexto escolar até 2021. 

-Promover intervenções dirigidas à população geral sobre questões 
ambientais em articulação com os parceiros locais e regionais; 
-Implementar intervenções de educação dirigidas à comunidade 
escolar sobre questões ambientais em articulação com os vários 
parceiros. 

ACeS Oeste Norte 
Associações 
Ambientais Locais 
Câmaras Municipais 
Escolas 
 

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

a. Reduzir o número de “falsas 
urgências” na triagem dos serviços de 
urgência do CHO (em Caldas da Rainha 
e Peniche) e CHL (em Alcobaça) até 
2021 

-Divulgar, promover e alargar os protocolos existentes entre o ACeS 
Oeste Norte e centros hospitalares, em particular no âmbito dos 
cuidados urgentes, com vista à integração dos cuidados de saúde; 
-Promover intervenções multi-facetadas para informar a população dos 
serviços de saúde e dos protocolos locais disponíveis com vista à 
capacitação para o uso responsável dos recursos;  
-Alargar o atendimento complementar nas Unidade Funcionais do 
ACeS Oeste Norte em situações que o justifiquem (época da gripe 
sazonal, ondas de calor, entre outras); 
-Promover estudos sobre a utilização dos serviços de urgência locais e 
sobre a literacia em saúde na população do Oeste Norte. 

ACeS Oeste Norte 
Centros Hospitalares 
Câmaras Municipais 
Bombeiros 

12. Promover as 
parcerias e a 
articulação em 
projetos de saúde 
entre as instituições 
locais e regionais 

a. Estabelecer novas parcerias em 
projetos na área da saúde entre 
instituições até 2021 
b. Estabelecer pelo menos uma nova 
parceria em projetos na área da saúde 
por território de intervenção do Plano 
Local de Saúde por município 

-Fazer o levantamento dos projetos existentes contendo parcerias com 
instituições locais com objetivos na área da saúde; 
-Implementar projetos de saúde com parcerias entre instituições locais 
e entre instituições locais e regionais/nacionais; 
-Divulgar exemplos de boas práticas entre as instituições, criando 
oportunidades de cooperação e de partilha inter-institucional com o 
objetivo de maximizar os ganhos de saúde. 

Todos  
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Território de Intervenção: Alimentação 
 

 

Objetivo 1 – Controlar o excesso de peso e obesidade infantil na Região 

Oeste Norte 
 

Meta 1.a. Reduzir a incidência e a prevalência do excesso de peso e obesidade na 

população infantil e escolar da região até 2021 

 
 

Desde meados da década de 80 a obesidade infantil tem vindo a aumentar em todo o 

mundo. Nos países desenvolvidos estima-se atualmente que uma em cada quatro 

crianças apresente excesso de peso ou obesidade.(8) Entre os países do espaço europeu, 

Portugal apresenta-se como um dos que apresenta maior prevalência de obesidade e 

excesso de peso (30,7% e 11,7%, respetivamente) nas crianças entre os 6 e os 8 anos de 

idade, de acordo com o relatório da OMS “COSI Portugal 2016”.(9) Refletindo esta 

tendência, o PNS coloca o excesso de peso e obesidade infantil entre os quatro 

principais objetivos de saúde ao nível nacional. 

Na Região Oeste Norte, um estudo em crianças do primeiro ano de escolaridade (5-6 

anos) de uma área predominantemente urbana identificou uma prevalência de excesso 

de peso de 19,1% e de obesidade de 12,8%.(6) Em termos de recursos, nos últimos anos 

tem vindo a aumentar o número de projetos e parcerias nesta área, havendo atualmente 

projetos entre a maioria dos municípios da região e o ACeS ON para rastreio de excesso 

de peso/obesidade infantil em 

contexto escolar e apoio nutricional 

aos casos de risco, para os alunos do 

primeiro ciclo.  

O corpo de evidência existente 

relativamente a intervenções de 

prevenção de excesso de peso e 

obesidade infantil é mais consistente 

para intervenções em crianças em 

idade escolar e com menos de 12 

anos, apesar de também haver 

potencial de ganhos na intervenção 

em crianças em idade pré-escolar e em adolescentes. Os estudos existentes apontam 

para as escolas como local preferencial para estas intervenções. Sendo o local onde os 

alunos passam metade do seu tempo e onde consomem pelo menos um terço das 

calorias diárias, o contexto escolar tem a vantagem de poder chegar à maioria das 

crianças dos mais variados estratos socio-económicos sem grandes modificações nos 

seus padrões de atividade ou horários.(10) 

 

A evidência apoia ainda abordagens que combinem dieta e exercício físico, mostrando-

se habitualmente mais eficazes do que abordando um desses componentes 

isoladamente. Um componente favorável das intervenções para prevenção de excesso de 

peso e obesidade infantil é a intervenção alargada ao contexto do lar (por exemplo, 

envolvendo os pais no processo), reconhecendo a importância da família e ambiente 

familiar na capacidade de influenciar os comportamentos de saúde de crianças e 
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adolescentes.(10) 

Não deve ser menosprezada a importância de intervenções complexas e multisectoriais 

reunindo esforços de diferentes setores da comunidade, particularmente tendo em vista 

a prevenção de excesso de peso e obesidade em crianças que, pelas suas condições, 

sejam mais vulneráveis aos ambientes obesogénicos e aos fatores que os promovem, 

como é o exemplo do marketing comercial. 

 

As estratégias enumeradas no Quadro I 

pretendem aplicar a evidência existente, 

refletindo os recursos potenciais e existentes 

na Região Oeste Norte. Não exclui outras 

estratégias que poderão ser avançadas por 

qualquer um dos parceiros locais com o 

mesmo objetivo. De acordo com as 

características locais, os autores deste Plano 

consideram exequível a redução de 

prevalência de excesso de peso e obesidade 

infantil em 5% até ao final de 2021.  

Sublinha-se a importância de promover e 

alargar os projetos comunitários existentes 

para a prevenção da obesidade infantil, que 

deverão ser monitorizados e aplicados por 

técnicos especializados. Havendo já recursos 

disponíveis nesta área na nossa Região, destaca-se a oportunidade de articulação e 

estabelecimento de novas parcerias como estratégias de potenciação dos ganhos de 

saúde a obter. 

 
 
 
 

Objetivo 2 – Promover o consumo equilibrado de sal na alimentação da 
população da Região Oeste Norte 

 
Meta 2.a. Aumentar o número de estabelecimentos comerciais com pão e sopa com 
um teor de sal recomendado até 2021 
Meta 2.b. Aumentar o número de intervenções sobre educação alimentar  
 
 
 

O consumo excessivo de sal pela população é um dos maiores problemas de saúde 

pública em Portugal. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma ingestão de sal 

que não ultrapasse os 5g de sal por pessoa, por dia. De acordo com dados do último 

Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF), os portugueses consomem 

em média 7,3 g de sal por dia. A prevalência da ingestão de sódio acima do valor 

máximo recomendado em Portugal é preocupante, particularmente entre homens 

adultos – o mesmo estudo concluiu que mais de 90% dos homens adultos portugueses 

consomem sal em excesso. 

 

Sabe-se que um consumo excessivo de sal está associado ao desenvolvimento de várias 

doenças crónicas, nomeadamente doenças cardiovasculares que representam 

Figura 9. Roda dos alimentos mediterrânica. 
Fonte:DGS 
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atualmente uma das principais causas de morbilidade e mortalidade na população 

portuguesa e, em particular, na Região Oeste Norte.(6) De acordo com dados do estudo 

Global Burden of Diseases (GBD) avançados em 2017, os hábitos alimentares dos 

portugueses são o fator de risco mais importante para a perda de anos de vida 

saudáveis, e a ingestão de sal em excesso é apontada como o comportamento alimentar 

inadequado que mais contribui para a perda de anos de vida saudável.(10) 

 

As intervenções com vista à redução da ingestão diária de sal na população são 

importantes. Estudos apontam para o aparecimento de benefícios a curto prazo na 

saúde cardiovascular com reduções modestas nos níveis de consumo de sal, benefícios 

estes que poderão ser maiores quanto maior for a redução no consumo. Estima-se que 

as recomendações atuais para a redução de sal para níveis de 5g/dia venham a ter 

importantes efeitos nos níveis de tensão arterial da população e, de facto, uma redução 

adicional para níveis de 3g/dia 

poderá tornar-se na meta a longo 

prazo.(11) 

As intervenções de base 

populacional com medidas 

governamentais e legislativas 

permitem atingir reduções nos 

níveis médios de consumo diário 

de sal pela população, em 

particular se forem multifacetadas 

e incorporarem intervenções de 

natureza estrutural, 

particulamente entre os homens.(11) 

 

Em Portugal os alimentos que mais contribuem para o aporte de sódio são o pão e 

tostas (18%), a charcutaria (8%) e a sopa (7%).(12) A Estratégia Integrada para a Promoçáo 

da Alimentaçáo Saudável (EIPAS), publicada em 2016 pelo respetivo grupo de 

trabalho, sugere que sejam monitorizados os níveis de sal em alguns alimentos, entre 

eles o pão confeccionado e as refeições produzidas pela restauração (sopa e prato 

principal). Para a sopa e prato de refeição a quantidade de sal presente deve ser inferior 

ao valor de referência de 0,2g de sal por 100g de alimento.(13) Para o pão, Portugal 

apresenta desde 2009 legislação que estabelece o limite máximo para o teor de sal (1,4g 

de sal por 100g de pão). Contudo, sabendo que é possível reduzir ainda mais o teor de 

sal no pão, a DGS tem vindo a desenvolver protocolos e estratégias nacionais para 

atingir novas metas para a redução de sal no pão, tendo como meta final estabelecida 

para o final do ano 2021 um teor máximo de sal no pão de 1,0g por 100g de pão.  

 

A Região Oeste Norte apresenta já em atividade, nos seis concelhos, projetos para a 

monitorização do teor de sal no pão e na sopa de estabelecimentos comerciais. As 

estratégias enumeradas no Quadro I têm em vista a promoção e desenvolvimento destes 

projetos, seguindo as metas ambiciosas propostas a nível nacional, já referidas. Propõe-

se um aumento de 10% no número de estabelecimentos aderentes aos projetos para 

esta monitorização até ao fim de 2021, e que >50% desses estabelecimentos apresentem 

valores dentro dos parâmetros de referência. 

Além dos objetivos para a redução do teor de sal no pão e na sopa, este Plano propõe 

estratégias para a comunicação e sensibilização para a redução do consumo de sal 



 

 Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21  

31 

através da promoção de literacia em alimentação saudável. Pretende-se que estas 

iniciativas sejam promovidas em todos os concelhos, preferencialmente inseridas em 

projetos e atividades de promoção de saúde já estabelecidos, e com frequência regular. 

Propõe-se um número mínimo de 10 intervenções de educação alimentar por concelho 

até ao final do ano 2021. 

 

 

 

Território de Intervenção: Movimento e Exercício Físico 
 

 

Objetivo 3 - Promover a prática segura de atividade física na Região 

Oeste Norte 
 

Meta 3.a. Aumentar o número de estabelecimentos públicos de prática de exercício 

físico na Região Oeste Norte com boas condições de segurança técnicas e 

estruturais até 2021 

 

 

A inatividade física é considerado um dos principais fatores de risco para as doenças 

crónicas, nomeadamente doenças cardiovasculares, altamente prevalentes no país e na 

nossa região. Considerando a relevância deste problema de saúde pública, a 

Organização Mundial da Saúde sublinha a importância da organização dos serviços, a 

formação de profissionais e a distribuição de recursos para a promoção da atividade 

física.(14) O “Plano de Ação Global para a Atividade Física 2018-2020" da OMS incentiva a 

criação e a manutenção de ambientes que promovam e 

salvaguardem os direitos de todas as pessoas, de todas as 

idades, permitindo o acesso equitativo a lugares e 

espaços seguros, nas suas cidades e comunidades, para 

praticar atividade física regular.(15) No mesmo sentido, um 

objetivo do “Programa Nacional para a Promoção da 

Atividade Física” da DGS é a valorização e o 

reconhecimento das boas práticas na promoção da 

atividade física. 

 

Um profissional de exercício físico está preparado para 

avaliar, planear, prescrever e acompanhar sessões e 

programas de exercício físico com pessoas saudáveis e, 

em alguns casos, a pessoas com doenças e condições pré-

existentes. Em Portugal, a Lei nº 39/2012, de 28 de agosto, determina a 

responsabilidade pelas atividades desenvolvidas nos espaços de prática de atividade 

física. Por outro lado, a “Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto” define as 

bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto, e determina 

as responsabilidades para a criação e a manutenção espaços públicos aptos para a uma 

atividade física adequada. 

 

Além da importância das boas práticas de exercício físico para a prevenção de acidentes 

e de lesões associadas à prática de exercício físico, existe também alguma evidência de 
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obtenção de maiores ganhos de saúde individuais quando a atividade física é realizada 

sob supervisão de técnicos qualificados, nomeadamente em indivíduos com algumas 

patologias cardiovasculares. (16,17) 

 

Compreendendo a prática segura de exercício físico na suas várias vertentes (incluindo, 

por exemplo, a presença de técnicos qualificados nas práticas desportivas e a existência 

de infra-estruturas com condições de segurança) foi averiguado o problema como uma 

necessidade sentida pela comunidade local, que o votou como prioritário. Atualmente 

existem alguns projetos para a monitorização de prática segura de exercício físico nos 

espaços/instituições públicas da Região, levados a cabo pelo ACeS ou pelos municípios, 

e está previsto o início a curto prazo de projetos de parcerias município-saúde nesta 

área pelo menos em um dos municípios. As estratégias propostas no Quadro I 

promovem o estudo de base deste problema ao nível local, assim como promovem a 

melhoria das situações de risco encontradas. Pretendem ainda, de forma mais 

abrangente, promover os benefícios e a importância da prática segura de exercício físico 

junto da população da Região Oeste Norte. 

Sugere-se que o levantamento das condições de segurança dos espaços públicos seja 

realizado em todos os municípios na primeira metade do período de vigência do PLSON, 

para que as medidas corretivas possam ser recomendadas e implementadas até ao fim 

de 2021. À partida, sugere-se como meta adequada e exequível uma melhoria das 

condições de segurança para prática de exercício físico em, no mínimo, 15% dos espaços 

públicos nos municípios em que >30% dos espaços sejam considerados inadequados 

após o levantamento; e de 10% no caso dos restantes. 

 

 

 

 

Objetivo 4 – Promover o envelhecimento ativo da população da Região 

Oeste Norte 
 

Meta 4.a. Investigar os hábitos de prática de exercício físico da população da Região 

Oeste Norte com >65 anos 

Meta 4.b. Assegurar que todos os concelhos promovem, regularmente, atividades de 

exercício físico adequado à população sénior até 2021 

Meta 4.c. Aumentar o número de freguesias com atividades de exercício físico 

adequado à população sénior até 2021 

 

 

Estima-se que o número de adultos com 65 anos ou mais em todo o mundo irá duplicar 

até 2050, fruto do aumento geral da esperança média de vida da população refletindo a 

melhoria das condições de vida e cuidados de saúde. Esta tendência demográfica irá ter 

grandes impactos nos recursos dos países, particularmente com o aumento de custos 

para gestão e tratamento de doenças crónicas e cuidados de fim de vida.(18) Em Portugal 

a questão é mais premente quando se recorda que, apesar da esperança média de vida 

estar acima da média europeia, o número de anos vividos com saúde é um dos mais 

baixos na Europa. Ou seja, vive-se mais – mas não necessariamente melhor, um aspeto 

que se encontra refletido como prioritário no Plano Nacional de Saúde. 
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Torna-se, portanto, urgente investir em 

intervenções para adiar o aparecimento de 

morbilidade e incapacidade e promover a 

autonomia e bem-estar dos adultos e idosos. A 

promoção de atividade física nos mais velhos 

tem surgido como uma abordagem importante 

nesta área. Estas intervenções são apoiadas por 

um corpo de evidência cada vez mais forte 

relativamente aos ganhos em saúde da prática 

regular de atividade física em indivíduos com 65 

ou mais anos. Segundo a literatura, os benefícios destas intervenções são extensos, e 

vão desde a prevenção de doenças crónicas, manutenção de capacidade funcional, 

melhoria das aptitudes neuromotoras, de coordenação e equilíbrio, prevenção de 

quedas, e bem-estar e saúde cognitiva e neurológica.(18-21) De facto, a atividade física tem 

um papel muito importante no conceito de envelhecimento ativo, abrangendo 

benefícios clínicos, psicológicos e sociais, e deve ser promovida de forma transversal. 

Alguns grupos da população requerem uma atenção especial na promoção da atividade 

física pela necessidade de se adaptarem as estratégias de promoção e seguirem 

recomendações específicas para a prática de atividade física. Os grupos especiais 

incluem grupos socioeconómicos desfavorecidos, pessoas portadoras de deficiência, 

idosos, entre outros. A promoção de atividade física entre esses grupos contribui para 

atingir diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente a redução 

das iniquidades sociais assim como a paz e justiça social. 

 

 

Adultos e idosos devem participar em, 
pelo menos, 30 minutos de atividade 
aeróbia de intensidade moderada (por 
exemplo, caminhada), pelo menos 5 
dias por semana, ou 3 sessões de 20 

minutos de atividade aeróbia 
vigorosa. 
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O “Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física” sublinha que o movimento 

é essencial para o equilíbrio fisiológico e psicológico do idoso. Segundo as 

recomendações do programa, se possível, a pessoa idosa deve participar em, pelo 

menos, 30 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada (por exemplo, 

caminhada), pelo menos 5 dias por semana, ou 3 sessões de 20 minutos de atividade 

aeróbia vigorosa, no sentido de promover a sua saúde e funcionalidade. É, ainda, 

reforçada a importância de realizarem exercícios de equilíbrio, flexibilidade e força 

envolvendo grandes grupos musculares, 2 a 3 vezes por semana. Na impossibilidade de 

concretização destes objetivos, sugere-se que os adultos idosos sejam o mais possível 

fisicamente cativos, dentro das suas limitações. 

A atividade física na população adulta e idosa portuguesa parece ficar muito aquém 

desses objetivos, segundo um estudo acerca dos hábitos de prática de atividade física 

em Portugal. Numa amostra populacional de distritos do Centro (incluindo o distrito de 

Leiria) foi revelado que a atividade física total tende a diminuir gradualmente ao longo 

da vida, em termos de tempo e número de passos, em ambos os géneros.(22) 

As estratégias enumeradas no Quadro I pretendem promover o envelhecimento 

ativo da população. Estrategicamente, as políticas de saúde e prioridades 

comunitárias devem estar concentradas em divulgar os benefícios da atividade 

física na terceira idade, assim como providenciar melhores condições e programas 

de exercício físico na comunidade, que possam responder às limitações individuais, 

preferências e necessidades dos idosos. Apela-se à articulação inter-setorial e a 

estratégias criativas de comunicação em saúde para reformular o discurso e 

quebrar preconceitos sobre a atividade física na velhice, assim como para recordar 

que o envelhecimento ativo está subjacente a, e deve promover-se nas variadas 

faixas etárias. 

 
 
Território de Intervenção: Adições e Comportamentos 
de Risco 
 
 

 

Objetivo 5 – Promover o consumo responsável de álcool entre os 

adolescentes da Região Oeste Norte 

 

Meta 5.a. Reduzir a proporção de alunos do ensino secundário que já atingiram 

estados de embriaguez até 2021; 

Meta 5.b. Retardar a idade média no momento de experimentação do álcool até 

2021; 

Meta 5.c. Aumentar o número de intervenções de educação sobre consumo 

responsável de álcool nas escolas até 2021. 

  
 

O crescente ganho de autonomia e aquisição de novos papéis na sociedade, em 

associação à impulsividade e sensação de invulnerabilidade característicos da 

adolescência, frequentemente levam à adoção de comportamentos de risco pelos 
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jovens. No grupo das substâncias psicoativas, o álcool é o mais frequentemente 

consumido pelos adolescentes, representando por isso um grande problema de saúde 

pública devido às suas repercussões.(23) Este problema é grave pois a adolescência é uma 

etapa importante do desenvolvimento que implica uma vulnerabilidade física, 

psicológica e social, e tem impacto no estado de saúde atual e futuro do indivíduo. 

O consumo de álcool está associado com mais mortes do que qualquer outra substância 

psicoativa, sendo um dos principais fatores 

envolvidos em acidentes de viação, uma das 

principais causas de morte em jovens nos 

países desenvolvidos. Além disso, o consumo 

de álcool aumenta a probabilidade de práticas 

sexuais desprotegidas e de violência sexual. 

Está ainda associado ao insucesso académico, 

baixa auto-estima, défices de memória e uso de 

outras substâncias psicoativas.(12)  

 

Os dados mais recentes sobre o consumo de álcool entre jovens e adolescentes 

portugueses mostram que 71% dos adolescentes referem já ter consumido álcool, e 

quase metade dos jovens de 18 anos refere pelo menos um episódio de embriaguez no 

último ano.(24) 

Na Região Oeste Norte o panorama não é melhor, com mais de 90% dos estudantes do 

ensino secundário confessando já ter experimentado álcool, e com uma média de 

idades no momento da experimentação de 13,7 anos. Quase metade (43%) dos alunos 

do 10º ano confessam já ter atingido o estado de embriaguez, e este número sobe para 

58% entre os alunos do 12º ano. Além disso, um terço dos estudantes com vida sexual 

ativa confessa já ter tido relações sexuais associadas ao consumo de álcool ou outras 

drogas.(6) 

 

Há já evidência de que as 

intervenções breves em contexto 

escolar podem ser eficazes na 

prevenção do abuso de álcool 

entre adolescentes. Aparentam 

ser particularmente eficazes as 

intervenções dirigidas 

especificamente à prevenção dos 

estados de embriaguez e dos 

consumo excessivo episódico de 

álcool (binge drinking).(25) Numa 

meta-análise, o efeito das 

intervenções breves para a prevenção de abuso de álcool entre jovens persistiu até um 

ano e não variou entre grupos demográficos, duração ou formato da intervenção. No 

entanto, algumas modalidades de intervenção (como a entrevista motivacional) e 

componentes da intervenção (como balanço de decisão e exercícios de estabelecimento 

de objetivos) estão associados com maiores efeitos.(23) 

Dada a evidência apresentada, o PLSON propõe como estratégias para o cumprimento 

das metas apresentadas a realização de intervenções promotoras da prevenção do 

abuso de álcool entre os estudantes do ensino básico e secundário, criando parcerias 

entre os vários parceiros relevantes. 
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Em Portugal estão em vigor leis de restrição à venda e consumo de bebidas alcoólicas a 

menores de 18 anos (Decreto-Lei nº 106/2015), no entanto, 85% dos jovens dizem ser 

muito fácil obter bebidas alcoólicas em lojas, bares ou discotecas.(24) Neste sentido, o 

PLSON propõe a promoção de projetos de intervenção na comunidade com o intuito de 

reforçar o cumprimento da legislação relativa à comercialização de álcool. 

 

Adicionalmente, e com base no facto de que a taxa de mortalidade por acidentes de 

viação é um problema de grande magnitude na Região Oeste Norte relativamente à 

Região de LVT e ao país, sugere-se a articulação com as forças policiais e outros 

potenciais parceiros para promover a redução da condução de veículos sob o efeito do 

álcool. 

 

O abuso de álcool pelos jovens deve ser motivo de preocupação para os serviços de 

saúde, decisores políticos, técnicos de promoção de saúde, sistema de justiça criminal, 

professores, pais e encarregados de educação, etc. Deve por isso fazer parte da agenda 

dos mais diversos parceiros, para que possam ser obtidos ganhos de saúde num 

problema de difícil resolução dado o contexto cultural e social em que vivemos. 

 

 

 

 

Objetivo 6 – Reduzir a dependência de internet e vídeo-jogos entre os 

jovens da Região Oeste Norte, promovendo os afetos 
 

Meta 6.a. Investigar os hábitos e número de horas passadas em frente ao ecrã por 

semana em alunos do ensino básico e secundário da região; 

Meta 6.b. Reduzir o “tempo de ecrã” semanal entre os jovens do ensino básico e 

secundário da Região até fim de 2021. 

 

 

A internet tornou se uma ferramenta essencial à vida moderna. Apesar dos benefícios 

claros que lhe são reconhecidos, não se deve deixar de considerar as consequências do 

seu uso em adolescentes. A dependência de tecnologias e plataformas online tem 

mostrado estar associada ao aumento dos níveis de isolamento, a padrões específicos 

de comportamento envolvidos no 

relacionamento virtual com os outros, e ao 

aumento da co-morbilidade ao nível da 

saúde mental (por exemplo, ansiedade e 

depressão).(26,27) Verifica-se ainda que este 

tipo de dependências nos adolescente, tanto 

relativamente ao uso de internet (redes 

sociais, jogos, etc.) como de vídeo-jogos 

offline, afetam negativamente a qualidade 

do sono, o que por sua vez tem efeitos ao 

nível da saúde cardiovascular e metabólica 

a médio e longo prazo.(28,29) O  Manual  de  Diagnóstico  das  Doenças  Mentais (DSM-V) 
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considera importante o  estudo das dependências comportamentais, como, por  

exemplo, a  dependência  dos  vídeo-jogos. Mas o tempo despendido na Internet 

isoladamente não é um indicador suficiente de que existe um problema. Para se falar 

deste tipo de dependência devem estar presentes alguns componentes: saliência  

cognitiva e comportamental (importância atribuída ao computador, telemóvel, tablet, ou 

outro); alterações do humor (evicção da interação social com diminuição das 

competências sociais); tolerância (aumento progressivo do tempo online para  se  poder  

atingir  os  mesmos níveis iniciais de bem-estar associados); sintomas de abstinência 

face ao não uso (por exemplo, irritabilidade, dores cabeça, agitação e por vezes 

agressividade); conflitos inter- e intra-pessoais; e recaída face às tentativas sucessivas 

de parar o uso.(26)   

 

Em Portugal a internet é cada vez mais acessível e utilizada pelas famílias. Os dados em 

amostras de jovens portugueses entre os 12 e os 30 anos apontam para um cenário 

preocupante – cerca de 25% apresentam adição à internet, sobretudo de jogos online e 

redes sociais.(26,30) Nos últimos anos o número de estudos nesta área tem vindo a 

aumentar, refletindo um despertar da comunidade científica relativamente a este 

tópico. De facto, o “Plano Nacional dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 

2013-2020” já tem previsto o alargamento da área de intervenção do SICAD às 

dependências sem substância, como o jogo e a internet.  

Na Região Oeste Norte a prevalência de 

dependência de internet ou de 

dispositivos tecnológicos entre os jovens 

não é conhecida, mas, do trabalho 

desenvolvido no âmbito PLSON 2019-21, 

foi possível apurar uma noção de grande 

preocupação da comunidade com este 

problema. De facto, este problema de 

saúde foi o que obteve maior pontuação 

de gravidade atribuída no território das 

Adições e Comportamentos de Risco 

pelos elementos do Painel de 

Colaboradores. Fundamentando esta 

necessidade sentida pela comunidade do 

Oeste Norte, alguns dados de regiões 

próximas sugerem um cenário 

preocupante acerca relativamente à 

utilização da internet pelos jovens. Um estudo em adolescentes do concelho de Leiria 

relativamente à comunicação on-line apurou que 32% dos jovens confessam falar com 

desconhecidos e 20% assumem diferentes identidades no meio virtual. Relativamente à 

exposição pessoal na internet, 89% confessa revelar o seu nome, 63% a idade, 67% 

publica fotos nas redes sociais e 8% já marcou encontros com pessoas que conheceu na 

internet.(31) Outro estudo realizado em adolescentes portugueses encontrou uma relação 

significativa entre o uso problemático da internet e alguns fatores socio-demográficos e 

comportamentais (por exemplo, meio de residência, prática de atividade física, idade de 

início do uso da internet e horas passadas online). No entanto é necessária mais 

investigação na área, nomeadamente com o intuito de explorar fatores que possam 

justificar intervenções dirigidas para a prevenção deste problema.(32) 
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Para atingir as metas enunciadas no Quadro I o PLSON 2019-21 propõe com estratégia 

inicial o estudo dos hábitos de utilização de internet e de dispositivos tecnológicos 

entre os adolescentes da Região Oeste Norte. Sabendo que o período de vigência deste 

PLSON é relativamente curto para conseguir estudar de forma consistente o impacto de 

intervenções nesta área sem um diagnóstico de base, sugere-se ainda assim que se 

mantenha essa ambição no PLSON. Assim, propõe-se como meta a redução, em 

qualquer magnitude, do “tempo de ecrã” semanal relatado pelos adolescentes da região. 

No Quadro I sugere-se ainda, como estratégias do PLSON, a implementação de 

intervenções em contexto escolar sobre hábitos de estilo de vida saudável e a utilização 

responsável de tecnologias para os alunos do ensino básico e secundário da Região 

Oeste Norte, através de metodologias focadas na capacitação dos adolescentes, e 

sublinhando a importância dos afetos nas relações inter-pessoais com a família, colegas 

e professores. Sugere-se ainda a abordagem de temas da atualidade como, por exemplo, 

a proteção de privacidade e a desinformação associada ao uso dos novos meios de 

comunicação. Paralelamente, apela-se a um esforço conjunto por todos os parceiros da 

comunidade Oeste Norte para a promoção de projetos inseridos nos eixos estratégicos 

do PLSON (qualidade e equidade, afetos, saúde sustentável, e inovação) como, por 

exemplo, atividades ao ar livre para jovens e famílias e atividades com o objetivo de 

promover a inclusão de grupos vulneráveis. Por ultimo, na promoção de uma utilização 

responsável das tecnologias é importante que as famílias, as escolas, os jovens e os 

indivíduos consigam refletir sobre a importância do respeito pelo próprio, respeito 

pelos outros, responsabilidade social e cívica, responsabilidade global e consciência 

própria como cidadão ou cidadã do mundo.(26) 

 

 

Território de Intervenção: Saúde Mental 
 

 
Objetivo 7 – Melhorar a retenção de educação para a saúde em Saúde 

Mental nos jovens  
 

Meta 7.a. Aumentar os níveis de retenção de educação para a saúde em áreas de 

Saúde Mental nos alunos do ensino básico e secundário da região 

 

 

As atitudes discriminatórias 

relativamente a pessoas com problemas 

de saúde mental podem ter graves 

consequências. Além disso, níveis baixos 

de literacia em saúde mental entre os 

jovens podem determinar a ausência de 

comportamentos de procura de ajuda na 

adolescência, afetando o desenvolvimento 

intra- e inter-pessoal e aumentando o 

risco de recorrência de perturbações 

psiquiátricas. No diagnóstico de saúde realizado no âmbito do PLSON foi levantada a 
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preocupação com a literacia em saúde mental entre as crianças e adolescentes da 

Região Oeste Norte. Para melhorar a retenção de educação para a saúde em Saúde 

Mental nas escolas da Região Oeste Norte o PLSON 2019-21 recomenda a criação de 

projetos e intervenções para promover a literacia em saúde mental, aumentando os 

conhecimentos sobre os próprios sintomas e a compreensão dos conceitos associados à 

saúde mental e minimizando os constrangimentos associados ao estigma e outras 

barreiras na procura de ajuda.(33) 

 

Em termos de evidência, os estudos apoiam a eficiência 

de intervenções breves em estudantes para reduzir o 

estigma associado à saúde mental ou discriminação, 

com benefícios a curto prazo e médio prazo.(34) Da 

mesma forma, a generalidade destas intervenções 

mostram benefícios modestos no aumento de 

conhecimentos acerca da saúde mental.(35) No entanto, 

faltam estudos para avaliar o efeito a longo prazo 

destas intervenções.(34,35) 

 

O PLSON propõe então como estratégias para aumentar os níveis de retenção de 

educação para a saúde em áreas de Saúde Mental entre os alunos do 2º, 3º e 4º ciclos o 

aumento do número de intervenções de educação em contexto escolar de acordo com o 

Referencial de Educação para a Saúde, documento de referência e orientador na 

promoção e educação para a saúde em Portugal. Para este efeito, propõe-se a 

implementação de estratégias que sejam inovadoras, de maneira a motivar os 

adolescentes, e baseadas nos afetos, de acordo com os eixos estratégicos do PLSON. 

Propõe-se a articulação entre diferentes parceiros, escolas e professores, encarregados 

de educação, equipas de saúde escolar e outros técnicos especializados da área da 

saúde, médicos de família, instituições comunitárias, associações desportivas, entre 

outras. 

 

 

 

 

Objetivo 8 – Apoiar as pessoas com doença psiquiátrica grave na Região 

Oeste Norte 
 

Meta 8.a. Reduzir a taxa de emissão de mandatos de condução para internamento 

compulsivo até 2021 para valores próximos da média da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo nos concelhos onde esta seja superior 

Meta 8.b. Reduzir o número de recidivas de internamento compulsivo no triénio 

2020-2022 

Meta 8.c. Reduzir a taxa de internamento hospitalar por transtornos mentais e 

comportamentais na Região até 2021 

 

 

A saúde mental é mais do que a ausência de doença ou de sintomas. Parte integrante do 

conceito de saúde proposto pela OMS, a saúde mental é um recurso que está na base do 

bem-estar, da  capacidade  de  enfrentar  obstáculos  e  lidar com o stress do d ia-a-dia,  
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de  se envolver e interessar pelas questões sociais e promoção de paz, e de contribuir  

para  o  capital  social  e desenvolvimento económico de uma comunidade.(36-37) De 

acordo com o Livro Verde da Comissão das Comunidades Europeias, é  a  saúde  mental  

que  abre  aos  cidadãos  as  portas  para a realização  intelectual  e  emocional,  bem  

como a integração na escola, no trabalho e na sociedade. É ela que contribui para a 

prosperidade, solidariedade e justiça social das nossas sociedades.(38) 

 

A carga de doença 

associada à doença mental 

é provavelmente 

subestimada, mas os dados 

sugerem que mundialmente 

a doença mental seja 

responsável por quase um 

terço dos anos vividos com 

incapacidade (YLDs), e 

esteja ao nível das doenças 

do sistema cardiovascular 

em termos de anos de vida 

perdidos ajustados pela 

incapacidade (DALYs).(39) Em 

Portugal, estima-se que as 

perturbações psiquiátricas afetem mais de um quinto da população e que durante a sua 

vida metade dos portugueses venha a ser afetado/a por uma destas perturbações.(36-37) 

Segundo o relatório “Portugal – Saúde Mental em Números 2015” as perturbações 

mentais e do comportamento têm um peso significativo no total de anos de vida 

saudável perdidos pelos portugueses, com uma taxa de 11,75% contra 13,74% das 

doenças cerebrovasculares e 10,38% das doenças oncológicas. Simultaneamente, as 

perturbações mentais representam 20,55% do total de anos vividos com incapacidade, 

seguidas pelas doenças respiratórias (5,06%) e a diabetes (4,07%).(40) 

É hoje amplamente reconhecido que o estado de saúde física e o bem-estar e saúde 

mental estão intrinsecamente relacionados. Por exemplo, estudos comprovam que  a  

depressão  predispõe  os  indivíduos  a  desenvolver  enfartes  do  miocárdio,  da  

mesma  forma  que enfartes do miocárdio aumentam a probabilidade de depressão.(36) 

Além disso, sabe-se hoje que os custos associados às doenças mentais resultam não só 

das  despesas  assistenciais  mas  também  da  diminuição  da  produtividade  (por 

exemplo,  desemprego,  absentismo,  baixas  por  

doença,  apoio  a  familiar  doente),  tendo  um  enorme  

impacto  económico  nos  orçamentos  públicos, e 

abrangendo cerca de 20% dos custos totais da saúde.(36)  

Uma revisão sistemática sobre os ganhos das 

intervenções de crise (intervenções breves de resposta 

rápida) em indivíduos com doenças mentais graves 

concluiu que essas intervenções podem reduzir o 

número de admissões hospitalares a 6 meses. Esse tipo 

de intervenções na comunidade prevê benefícios em 

termos de morbilidade e de custos.(41) 

 

O Programa Nacional para a Promoção da Saúde Mental, publicado em 2017 como 
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extensão de metas até 2020, tem como visão assegurar a toda a população portuguesa o 

acesso a serviços habilitados a promover a sua saúde mental, prestar cuidados de 

qualidade e facilitar a reintegração e a recuperação das pessoas com doença mental.(42) 

Um estudo no âmbito do Plano Nacional de Saúde Mental publicado em 2017 apontou 

várias limitações ao sistema português de saúde mental. Os principais problemas 

apontados incluíram: serviços muito centrados nos hospitais e pouco na comunidade; 

assimetrias na distribuição de recursos; problemas  de  acessibilidade  aos  cuidados  

especializados;  qualidade  dos  serviços  abaixo  dos  mínimos  aceitáveis  em vários 

aspetos importantes, problemas de equidade, entre outros.(36,43) 

Pela primeira vez em Portugal e com aplicação na contratualização de 2018, está 

proposto um novo modelo de pagamento por doente com patologia mental grave 

tratado, que se espera valorizar a abordagem na comunidade e a continuidade do 

tratamento e da recuperação dos doentes com patologias mentais graves.(37) 
 

Reconhecendo a importância da saúde mental, o ACeS Oeste Norte dispõe de um 

Programa de Saúde Mental que, baseando-se no Plano Regional de Saúde Mental da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo, pretende descrever e planear as atividades a 

desenvolver neste âmbito no Oeste Norte. Para dar resposta às situações de doença 

mental mais graves na comunidade, existem alguns recursos locais que são de extrema 

importância e devem ser valorizados. Particularmente relevantes para o cumprimento 

deste objetivo, sublinha-se o papel essencial da articulação entre as equipas de saúde 

mental e profissionais de saúde do ACeS 

Oeste Norte, e as estruturas comunitárias 

dos centros hospitalares da área de 

abrangência do Oeste Norte. Estas 

equipas fazem o acompanhamento das 

situações de doença mental com maior 

dependência e necessidade de tratamento 

de longa duração, criando pontes entre os 

profissionais de Psiquiatria e 

Pedopsiquiatria, os profissionais do 

âmbito de medicina geral e familiar e 

saúde pública, e todos os outros técnicos 

especializados de saúde mental e outras áreas relevantes (assistentes sociais, forças de 

segurança, etc.). Esta articulação deve ser sistemática, contínua, e bem estabelecida em 

termos organizacionais pelos líderes das estruturas competentes. O objetivo é o 

acompanhamento mais próximo e cuidado, em todas as fases de tratamento e contextos 

individuais, das pessoas com patologias mentais graves na Região Oeste Norte. Devem 

ser ainda reforçados os sistemas de monitorização e de resposta às situações de falha 

de toma da medicação prescrita ou outros alertas.  

 

Enumerar metas específicas que possibilitem a monitorização deste objetivo em 

particular na Região Oeste Norte não é fácil. Assumindo que, para este objetivo, as 

metas devem refletir as patologias mentais tradicionalmente com maior gravidade 

clínica (psicoses esquizofrénicas, psicoses afetivas e outras psicoses), propõe-se o 

debruçar sobre os internamentos compulsivos e os internamentos hospitalares da 

região como indicadores proxy. Sabemos, no entanto, que estes não refletem todas as 

dimensões do problema, e será importante colocar essa informação em contexto com os 

dados recolhidos pelas equipas de saúde mental na comunidade e nos cuidados 
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primários, assim como o abranger de outros indicadores, como por exemplo a taxa de 

mortalidade por suicídio que assume particular relevo na nossa região. Para as metas 

enumeradas no Quadro I, propõe-se atingir um número de mandados de condução para 

internamento compulsivo por habitante inferior à media da ARSLVT em todos os 

municípios na Região Oeste Norte até 2021 (atualmente três dos seis municípios 

cumprem este requisito), e reduzir o número de recidivas de internamento compulsivo 

no triénio 2020-2022 relativamente ao triénio anterior.(6) Além disso, propõe-se reduzir 

a taxa de internamento hospitalar por transtornos mentais e comportamentais no 

triénio de 2019-2021 dos residentes da região, relativamente ao mesmo indicador 

apurado para o triénio 2013-2015 (dados da USPZP).(44)  

 

 

 

Território de Intervenção: Ambiente 

 
 
Objetivo 9 - Aumentar a proporção de resíduos urbanos triados para 
reciclagem na Região Oeste Norte 

 
Meta 9.a. Aumentar a proporção de resíduos urbanos triados para reciclagem nos 

concelhos cujo valor se encontra abaixo da média da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo 

 

 

A sustentabilidade ambiental é um tema fundamental que precisa de ser abordado para 

um desenvolvimento dentro das capacidades do planeta e focado no bem-estar das 

populações. A gestão que fazemos dos resíduos que produzimos é uma das maiores 

contribuições que podemos fazer para reduzir o impacto negativo do Homem no 

mundo natural, e um elemento chave para o desenvolvimento sustentável. Os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, adotados pela quase totalidade 

dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas, incluem a redução substancial da 

produção de resíduos até 2030 através da prevenção e dos três Rs (reduzir, reutilizar e 

reciclar).(45) 

De acordo com dados do 

Instituto Nacional de Estatística 

(INE), no ano de 2017 cerca de 

38% dos resíduos urbanos foram 

triados para reciclagem em 

Portugal (versus 25% em 2012). 

Apesar da evolução ao longo do 

tempo ser favorável, existe uma 

grande variação regional/local 

relativamente a esse indicador. 

Nesse mesmo ano, apenas 20% 

dos resíduos urbanos foram 

triados para reciclagem na 

Região Oeste. Entre os municípios do Oeste Norte estes valores variaram, tendo ficado 
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abaixo da média nacional em Peniche e Bombarral (onde o valor foi aproximadamente 

12%), Caldas da Rainha (15%) e Óbidos (25%).(46) 

Podem resumir-se as principais barreiras à reciclagem em quatro categorias: barreiras 

situacionais (falta de contentores adequados, colheita de lixo pouco regular, etc.), 

barreiras de comportamento (falta de organização/rotina das famílias no sentido de 

reciclar), barreiras de conhecimento (como não saber o que é reciclável, ou o que 

colocar em cada contentor), e barreiras de atitude (como não acreditar que existe um 

benefício para o ambiente ou achar que a função não é da sua responsabilidade).(47) 

Para aumentar a reciclagem de resíduos urbanos, as estratégias devem contemplar os 

quatro tipos de barreiras enunciados, adaptando as abordagens de acordo com o 

conhecimento do contexto local. Considera-se um alvo exequível para esta meta até 

2021 o aumento em, pelo menos, 15% na proporção de resíduos urbanos triados para 

reciclagem nos municípios cujo valor se encontra aquém da média nacional, e a 

manutenção dos valores acima dessa média nos restantes concelhos.  

 

 

 

 

Objetivo 10 – Promover a literacia em questões ambientais na 
população da Região Oeste Norte 

 
Meta 10.a. Aumentar o número de intervenções sobre questões ambientais para a 

população geral, fora do contexto escolar, até 2021 

Meta 10.b. Aumentar o número de intervenções de educação em questões 

ambientais em contexto escolar até 2021 

 

 

Viver bem dentro dos limites do Planeta é a mensagem principal do conceito de 

sustentabilidade. Consciencializar os cidadãos para os desafios desta ambição passa 

por uma forte aposta nas dimensões da educação ambiental. A Organização das Nações 

Unidas, na célebre Conferência de Estocolmo, afirmou como essencial apostar no ensino 

em matérias do Ambiente, tanto à juventude como aos adultos, tendo em devida 

consideração os menos favorecidos, com o fim de criar as bases que permitam 

esclarecer a opinião pública e dar aos indivíduos, às empresas e às coletividades o 

sentido das suas responsabilidades no que respeita à proteção e melhoria do Ambiente, 

em toda a sua dimensão humana. 

A Associação Portuguesa do Ambiente destaca a educação ambiental como um fator 

importante para a integração dos objetivos ambientais de forma transversal nos 

sectores mais determinantes do desenvolvimento social e económico do país.  

A Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020), aprovada em 2017 pela 

resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017, pretende estabelecer um 

compromisso de colaboração na construção da literacia ambiental em Portugal. Sugere 

várias medidas enquadradas nos seguintes princípios orientadores: educar tendo em 

conta as experiências a nível nacional e internacional, educar para a capacitação da 

sociedade face aos desafios ambientais, educar para a sustentabilidade, e educar para 

uma cidadania interveniente.(48) 
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Tendo como base os princípios previstos na estratégia nacional, e aplicando os eixos 

estratégicos do PLSON, sugere-se a programação de intervenções, em contexto escolar e 

fora, com vista à sensibilização da população para questões ambientais relevantes (por 

exemplo: alterações climáticas, 

conservação da natureza e dos 

oceanos, energias renováveis) 

particularmente seguindo a 

aplicação a determinados 

contextos locais ou sazonais. 

Sublinhando também aqui o 

importante papel da articulação 

entre diferentes sectores da 

sociedade, sugere-se que sejam 

organizadas, no mínimo, cinco 

intervenções por ano em cada 

município em 2019, aumentando 

para o mínimo de sete no ano 

2020, e dez em 2021.  

Pretende-se que o conceito de 

desenvolvimento sustentável seja integrado nas estratégias de comunicação de todas as 

instituições, de forma sistemática, promovendo sempre que possível a literacia 

ambiental nos diferentes contextos. Sugere-se que todas as iniciativas da região na área 

da saúde tenham subjacentes, tanto quanto possível, os princípios de sustentabilidade, 

tentando que estes sejam devidamente sublinhados no decorrer das intervenções. 

Pequenos gestos como, por exemplo, a redução do uso de plásticos nos eventos 

públicos locais, podem enviar importantes mensagens de desenvolvimento sustentável 

e colaborar no sentido da mudança de paradigma civilizacional e na alteração de 

comportamentos que traduzam uma maior e melhor consciência ambiental junto da 

comunidade Oeste Norte. 

 

 

 

Território de Intervenção: Cidadania 
 

 

 

Objetivo 11 – Reduzir as “falsas urgências” nos serviços de urgência 

hospitalar da Região Oeste Norte  
 

Meta 11.a. Reduzir o número de “falsas urgências” na triagem dos serviços de 

urgência do CHO (em Caldas da Rainha e Peniche) e CHL (em Alcobaça) até 2021 

 

 

O uso excessivo dos Serviços de Urgência hospitalares por parte dos cidadãos é uma 

preocupação crescente não só no meio médico como também por parte da população 

em geral, com um grande impacto negativo na saúde. Uma das causas apontadas para 

esse problema é o recurso inadequado a esses serviços por parte de utentes sem 
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indicação para tratamento urgente que poderiam ser tratados nos cuidados de saúde 

primários.(49)  

 

Nos concelhos da Região Oeste Norte existe um 

excesso de uso dos serviços de urgência hospitalares 

por habitante que é significativo. Em média, um 

residente do Oeste Norte recorre às urgências 

hospitalares 25% mais frequentemente do que um 

habitante da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do que 

a média no país.(6) Chamamos de “falsas urgências” 

aos episódios que, após darem entrada nos serviços 

de urgência, são classificados com um grau de 

prioridade baixo (pulseiras verdes, azuis e brancas na 

Triagem de Manchester). Esse número é um bom 

indicador dos casos que não necessitariam de ser 

observados em contexto de urgência hospitalar. Segundo dados da ACSS, no ano de 

2018, a proporção de “falsas urgências” foi de cerca de 40% no Centro Hospitalar do 

Oeste e de 47% no Centro Hospitalar de Leiria.(50) Estes números revelam um cenário 

problemático e apontam para a necessidade de intervenção nesta área, no sentido de 

melhorar custos de eficiência dos serviços de saúde e de evitar resultados negativos em 

termos de morbi-mortalidade.  

Há várias consequências negativas da troca do uso dos Cuidados de Saúde Primários 

pelos serviços de urgência, que vão além dos altos custos económicos. São exemplo 

disso a perda da continuidade de tratamento e follow-up que limita a capacidade do 

médico assistente estar a par do estado de saúde do utente e tomar decisões 

atempadas, o desvio dos cuidados de saúde urgentes 

para lidar com situações de saúde menores, e o 

desequilíbrio ao normal funcionamento dos hospitais 

face a um excesso de pedidos de exames urgentes. Por 

fim, o abuso de serviços de urgência é uma causa 

frequente de dessatisfação com os cuidados de saúde 

por parte da população, além de ser uma causa de 

frustração para os profissionais desses serviços.(51) 

 

Alguns dos motivos mais apontados para a escolha 

errada do local de tratamento para uma doença aguda 

estão relacionados com o facto dos doentes 

apresentarem um baixo nível de conhecimento de 

saúde e da organização dos cuidados locais, e ainda 

razões de acessibilidade.(49,51) 

Um estudo analisou a eficácia de várias intervenções com o objetivo de reduzir o uso 

dos serviços de urgência, estudando iniciativas de dois tipos: intervenções para 

melhorar a oferta e acesso aos serviços de cuidados primários; e intervenções para 

reduzir a procura dos serviços de urgência. A evidência mais forte de eficácia mostrou 

estar associada à melhoria do acesso aos cuidados de saúde primários (aumento do 

número de médicos e unidades de cuidados primários, alargamento de horários, etc.). 

De facto, os utentes que têm uma relação de continuidade com o seu médico ou médica 

de família têm maior probabilidade de procurar os cuidados de saúde primários antes 

de recorrer aos serviços de urgência, particularmente quando têm dúvidas acerca da 
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urgência da sua condição.(51) Quanto à eficácia de intervenções educacionais junto da 

população sobre o uso responsável dos recursos de saúde, há evidência de que são mais 

eficazes a reduzir o número de urgências quando o tema surge em intervenções de 

saúde multi-facetadas (versus quando o tema é abordado isoladamente) ou no contexto 

de doenças crónicas específicas.(51) Por fim, intervenções através de consultas de 

aconselhamento por telefone podem aumentar o número de visitas repetidas pelo 

mesmo problema de saúde, podendo assim adiar as visitas ao hospital em vez de ser 

uma solução eficaz para reduzir esse uso.(51) 

 

Outra causa apontada para o abuso dos serviços de urgência hospitalares são os 

utilizadores frequentes desses serviços. De facto, estima-se que quase um quinto dos 

episódios de urgência hospitalares sejam devidos a 1-5% da população. Estes utentes 

habitualmente têm necessidades de saúde complexas que não são tratadas de forma 

ideal em contexto de serviço de urgência. Num serviço de urgência da Região Oeste 

Norte esta população de doentes já está a ser estudada e prevê-se que esse estudo 

possa ser um ponto de partida para implementar intervenções dirigidas. Uma revisão 

sistemática avaliou a eficácia de intervenções para reduzir a utilização desses serviços 

por parte de utilizadores frequentes, descrevendo três tipos gerais de intervenções: 

planos de tratamento individualizados; gestão personalizada de cuidados de saúde a 

prestar; e partilha de informação entre profissionais de saúde dos vários níveis de 

cuidados. As intervenções estudadas mostraram níveis variáveis de eficácia, no entanto, 

geralmente modestos. Recomenda-se, assim, antes da implementação destas 

intervenções, que sejam estudados os fatores de risco prevalentes para o uso frequente 

desses serviços nessa população em estudo.(52) 

 

Na Região Oeste Norte existem já alguns protocolos 

de articulação inovadores entre os cuidados primários 

e um centro hospitalar, com o objetivo de diminuir o 

número de admissões desnecessárias aos serviços de 

urgência e facilitar o acesso a quem realmente 

necessita. Estes protocolos surgiram com base num 

modelo de princípios semelhante aos da ambição “SNS 

+ Proximidade” – projeto nacional que visa a 

integração dos cuidados de saúde.  

Nesta parceria local, foi assinado um protocolo que 

visa convidar os doentes que recorrem 

inadequadamente ao serviço de urgência a serem 

referenciados às unidades de cuidados de saúde 

primários de onde são originários, sendo-lhes 

assegurada consulta com o seu médico assistente no 

prazo de 24 horas. Existe ainda um protocolo 

inovador que permite aos médicos de medicina geral e 

familiar a requisição de exames de diagnóstico de cariz urgente e a sua realização no 

hospital. Estes dois projetos são de grande relevância para o cumprimento das metas 

propostas neste PLSON, e devem ser criadas estratégias para os divulgar, promover e 

alargar a outras instituições e outros serviços de urgência. 

 

No sentido de melhorar o acesso e promover a qualidade e equidade na saúde, deve 

caminhar-se no sentido de uma verdadeira integração dos cuidados de saúde. As 
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parcerias inter-institucionais na área da saúde são de extremo valor neste sentido e 

decorrem no âmbito dos objetivos e dos eixos estratégicos do PLSON 2019-21. O ACeS 

Oeste Norte tem apostado em parcerias com os cuidados hospitalares em várias 

vertentes – na prestação de cuidados urgentes ou semi-urgentes (com os protocolos 

acima descritos e o alargamento de horário do atendimento complementar em algumas 

situações), na realização de rastreios oncológicos de forma à referenciação rápida dos 

casos de risco aos cuidados especializados, na prestação de qualidade de consultas de 

especialidade através da articulação entre os médicos de medicina geral e familiar e os 

colegas das consultas externas hospitalares; e na melhoria do acesso aos cuidados 

terciários dentro da área de referência através de protocolos com várias especialidades 

para a prestação de cuidados na Região Oeste Norte evitando a necessidade de 

deslocação dos utentes a centros hospitalares mais distantes. Os autores do PLSON 

acreditam que todas estes esforços devem ser promovidos, no sentido de que todos eles 

constituem estratégias importantes para atingir, não só a meta proposta, mas melhores 

cuidados de saúde no geral à população da Região Oeste Norte.  

 

 

 

 

Objetivo 12 – Promover as parcerias e a articulação em projetos de 
saúde entre as instituições locais e regionais 

 
Meta 12.a. Estabelecer novas parcerias em projetos na área da saúde entre 

instituições até 2021 

Meta 12.b. Estabelecer pelo menos uma nova parceria em projetos na área da saúde 

por território de intervenção do Plano Local de Saúde por município 

 
 

A grande importância da promoção de parcerias entre vários parceiros com objetivos 

comuns de obter ganhos em saúde é das principais mensagens deste Plano Local de 

Saúde. Baseadas nos princípios já descritos de Whole-of-government e Whole-of-society, 

devem ser construídas alianças inter-setoriais para a saúde, multidirecionais e 

contínuas, entre os vários prestadores dos cuidados de saúde, a sociedade civil e os 

parceiros da comunidade. No estabelecimento destas relações devem ser valorizados os 

quatro eixos estratégicos do PLSON, em particular os 

afetos, promovendo a proximidade e as relações de 

vizinhança para uma boa colaboração. Entre as 

instituições comunitárias, sublinha-se o papel 

preponderante desempenhado pelas autarquias, na 

medida em que estão no centro dos domínios de 

atuação das políticas públicas e assumem um papel 

de relevo no bem-estar das populações locais. 

No âmbito deste objetivo do PLSON, devem ser 

divulgadas, partilhadas e promovidas as parcerias já 

existentes promotoras da saúde na Região Oeste 

Norte. Acreditamos que, tendo já um número 

significativo de experiências de cooperação bem-

sucedidas na nossa região, é importante estimular a 
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partilha de boas práticas, lembrar os afetos, sublinhar a qualidade e equidade, e 

fomentar a sustentabilidade e a inovação na criação de novos projetos de parceria. 

Apesar do valor destas articulações não poder ser medido em quantidade, os autores do 

plano propõem como ambição razoável para esta meta a realização de pelo menos uma 

nova parceria em projetos com ganhos em saúde por território de intervenção 

(alimentação, exercício físico, adições e comportamentos de risco, saúde mental, 

ambiente, e cidadania) em cada município até 2021. 

 
 
VI.3. Estratégias de Implementação 

 

 

Para que a implementação do PLSON seja efetiva é necessário que sejam feitos 

compromissos para a sua implementação, e construídas alianças para a saúde entre os 

prestadores dos cuidados de saúde e os cidadãos, a sociedade civil e parceiros da 

comunidade, contribuindo para ganhos efetivos em saúde. Esta colaboração inter-

setorial deverá ser multidirecional e contínua, de forma a adotar eficazmente os 

princípios Whole-of-government e Whole-of-society. 

Entre as instituições comunitárias, sublinha-se o papel preponderante desempenhado 

pelas autarquias, na medida em que estão no centro dos domínios de atuação das 

políticas públicas e, dessa forma, assumem a liderança no bem-estar das populações 

locais. 

 

Para uma implementação atempada e adequada do PLSON nos vários setores da 

comunidade da Região Oeste Norte, os autores propõem as orientações gerais que se 

seguem, com base nas diretivas do PNS e do PRSLVT. 

 

 

VI.3.1. Orientações para as Instituições Comunitárias 
 

1. As instituições deverão, no prazo de seis meses da publicação do PLSON, elaborar um 

projeto que englobe e reformule as atividades prioritárias com impacto na saúde 

na área territorial de referência, de preferência com planos de monitorização e 

avaliação paralelos ao do PLSON;   

2. Cada instituição deverá nomear um responsável pela promoção e monitorização 

interna das atividades integradas no PLSON, e pela articulação com a equipa de 

acompanhamento do PLSON sempre que necessário; 

3. Cada instituição deve contribuir com 

atividades promotoras da saúde, dentro dos 

objetivos e metas do PLSON e através das 

estratégias propostas pelo mesmo ou através 

de outras estratégias enquadradas nos quatro 

eixos estratégicos do PLSON; 

4. Os princípios de sustentabilidade, qualidade e 

equidade devem estar presentes em todas as 

atividades e iniciativas comunitárias com 

objetivos de ganhos em saúde, por forma a 
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reduzir o desperdício, aumentar a confiança nos serviços e combater as 

desigualdades tanto quanto possível, protegendo os grupos mais vulneráveis da 

comunidade do Oeste Norte. Para atingir esses objetivos de forma consistente e 

abrangente, as atividades promotoras de saúde devem ser preferencialmente 

desenvolvidas numa lógica inter-institucional, envolvendo os vários parceiros da 

comunidade em todas as fases do processo.  

5. Os afetos devem ser promovidos como ferramenta de construção de ambientes 

sociais e físicos saudáveis, com aplicação transversal nos projetos comunitários. 

Os afetos devem ainda ser valorizados na orgânica interna das instituições, 

assim como nas parcerias inter-institucionais e inter-setoriais.  

 

 

VI.3.2. Orientações para os Cuidados de Saúde Primários 
 

1. As unidades funcionais do ACeS Oeste Norte devem ter como orientador da sua 

ação o PLSON e devem pensar os cuidados de saúde numa perspetiva 

salutogénica, em que o centro da atuação é a saúde e o bem-estar, e não a doença; 

2. A programação das Unidades Funcionais dos ACES deve orientar a sua resposta por ciclo 

de vida (infância, adolescência, idade adulta e velhice) e por contextos (por exemplo, 

situação profissional, social, etc). Estas respostas devem ser enquadradas na dinâmica 

familiar e na relação da equipa com a família; 

3. A programação por ciclo de vida deve ter como foco a promoção da saúde, através da 

promoção da literacia e de cuidados preventivos, de preferência através de estratégias 

de capacitação dos cidadãos. Estas atividades são de grande importância e devem 

contemplar os problemas apurados no PLSON de forma a contribuir para o 

cumprimento das metas estabelecidas até 2021; 

4. As unidades devem ter em especial atenção os eixos estratégicos do PLSON (qualidade 

e equidade, afetos, saúde sustentável e inovação) e fazer a sua aplicação sempre que 

possível nas suas intervenções de saúde e projetos; 

5. Tendo em vista a manutenção de 

qualidade na prestação de 

serviços, as unidades deverão 

promover e realizar 

regularmente projetos de 

melhoria contínua (por exemplo, 

com auditorias internas). Propõe-

se ainda que todos os serviços 

inscrevam nos seus planos de 

atividades a certificação da 

qualidade até ao final de 2021; 

6. Os serviços devem fomentar a 

investigação académica e científica em áreas prioritárias de saúde local. Além 

dos temas de estudo propostos nos objetivos e estratégias deste Plano, a 

consulta dos resultados da priorização de problemas do PLSON poderá servir 

para sugestão de outros temas a investigar; 

7. Deve ser valorizado e promovido o princípio de equidade na organização dos 

cuidados de saúde para melhor responder às necessidades de todos os cidadãos, 

garantindo a qualidade e o acesso aos cuidados de saúde nos grupos 
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populacionais mais vulneráveis; 

8. Os afetos devem ser considerados em toda a relação interna dos serviços e dos serviços 

com os cidadãos, não só de ponto de vista da relação pessoal, mas da relação com o 

espaço e a dinâmica do serviço. Deverão servir como eixo estratégico para 

mudanças organizacionais com o objetivo de melhorar a prestação de cuidados 

em equipa multidisciplinar, e também para melhorar a relação entre 

profissionais e utentes; 

9. Devem ser promovidos os princípios de inovação e de sustentabilidade nos 

projetos e atividades das unidades funcionais do ACeS ON. 

 

 

 

VI.3.3. Orientações para as Unidades de Saúde Pública 
 

Ao disposto no ponto anterior (2.3.2), somam-se as seguintes orientações específicas 

para as Unidades Locais de Saúde Pública (ULSP) do ACeS Oeste Norte: 

 

1. A USP, como dinamizadora do Plano Local de Saúde, deve garantir que este é 

atempadamente elaborado ou atualizado, de forma a assegurar a adequação e o 

cumprimento dos objetivos dentro dos intervalos temporais previstos;   

2. As ULSP devem garantir a divulgação do Plano Local de Saúde Oeste Norte e 

colaborar, não só na elaboração e aplicação do PLSON, mas também na sua 

monitorização e avaliação, articulando com a equipa do Observatório Local de Saúde 

e com o Observatório Regional 

de Saúde quando necessário;  

3. As ULSP devem garantir o apoio 

ao planeamento dos parceiros, 

incentivando a aplicação dos 

eixos estratégicos do PLSON 

sempre que oportuno. Devem 

ainda trabalhar no sentido de 

motivar os parceiros para a 

aplicação do PLSON durante 

todo o seu período de 

vigência. 

 

 

 

VI.3.4. Orientações para os Cuidados de Saúde Hospitalares 
 

1. Os Centros Hospitalares com área de influência na Região Oeste Norte deverão, 

nas Unidades respetivas (Hospital de Alcobaça e Hospital de Caldas da Rainha), 

conhecer os perfis de saúde e os planos de saúde em vigor (PNS2020, PRSLVT e 

PLSON). Esta orientação prevê que essa informação possa servir de auxílio ao 

planeamento e organização das suas atividades, através de um melhor 

conhecimento dos indicadores, determinantes e recursos de saúde locais.  

2. Os hospitais devem estar a par dos eixos estratégicos do PLSON (qualidade e 

equidade, afetos, saúde sustentável e inovação), podendo aplicá-los e desenvolvê-los 
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na sua orgânica e política interna, assim como nas suas intervenções e projetos de 

saúde; 

3. É desejável que os hospitais sejam aliados na promoção da saúde através da 

promoção de literacia sobre os principais determinantes de saúde e sobre medidas de 

prevenção primária e secundária de doença sempre que possível. Nesse âmbito, 

recomenda-se a aplicação de estratégias para o cumprimento das metas previstas no 

PLSON. 

4. Devem ser fomentadas parcerias com outras unidades de saúde e instituições 

comunitárias, visando ganhos de efetividade, equidade e sustentabilidade na 

prestação dos cuidados de saúde na Região Oeste Norte 

5. Recomenda-se que os hospitais sejam facilitadores da mudança de paradigma da 

saúde para uma perspetiva salutogénica (em que o centro da atuação é a saúde e o 

bem-estar, e não a doença) junto da população. 

6. Os hospitais devem promover a investigação académica e científica nas suas 

instituições em áreas prioritárias de saúde ao nível local, regional ou nacional, de 

acordo com os respetivos planos de saúde; 

7. Deve ser valorizado o princípio de melhoria contínua de qualidade e aplicadas 

estratégias de promoção de equidade na organização dos cuidados de saúde e 

nos projetos desenvolvidos pela instituição, para melhor garantir a qualidade e o 

acesso aos cuidados de saúde nos grupos populacionais mais vulneráveis 

8. Os afetos devem ser considerados em 

toda a relação interna dos serviços e dos 

serviços com os cidadãos, não só de ponto de 

vista da relação pessoal, mas da relação com 

o espaço e a dinâmica do serviço. Deverão 

servir como eixo estratégico para 

mudanças organizacionais com o objetivo 

de melhorar a prestação de cuidados em 

equipa multidisciplinar, e também para 

melhorar a relação entre profissionais e 

utentes.  

 

 

VI.3.5. Orientações para os Profissionais de Saúde 
 

1. Os profissionais da área da saúde devem promover a manutenção e atualização das 

boas práticas nos serviços, quer seja na relação interpessoal, quer na organização 

dos cuidados, em linha com os princípios subjacentes aos quatro eixos 

estratégicos do PLSON; 

2. Os profissionais devem promover uma cultura de tomada de decisão baseada em 

evidência científica, e uma prestação de cuidados centrada no doente: 

3. OS profissionais devem contribuir, tanto quanto possível, para a promoção de 

literacia em saúde e estilos de vida saudáveis na população geral, de preferência 

através de estratégias de capacitação dos cidadãos, com vista à prevenção da 

doença e promoção da saúde e bem-estar. 

4. Os profissionais devem estar atentos à necessidade de formação, em particular 

nas áreas da qualidade e dos modelos de saúde/doença 

(salutogénico/patogénico) e suas repercussões nos cuidados. 
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VI.3.6. Orientações para os Cidadãos e Cidadãs 
 

1. Os cidadãos da região devem participar nas consultas públicas do PLSON. 

2. O desenvolvimento ao nível da saúde depende essencialmente da participação e 

envolvimento dos cidadãos nas atividades disponíveis na comunidade e nos 

serviços de saúde. 

3. Nas consultas médicas, de 

enfermagem ou de outro 

profissional de saúde, e no dia-a-

dia dos serviços de saúde, o 

cidadão deve exigir tratamento 

urbano e assertivo, bem como ter 

co-decisão nas medidas relativas 

a comportamentos e 

terapêuticas. Este exercício de 

cidadania ativa é essencial para o 

verdadeiro Empowerment em 

saúde. 

 

 

 
 
 
VI.4. Plano de Comunicação 

 

 

O PLSON pretende chegar a todos os elementos da comunidade Oeste Norte, inspirando-os e 

unindo-os em torno de um objetivo e de um horizonte comum. Na sua finalidade última, 

trata-se de uma ferramenta de literacia para transmitir a cada cidadão e cidadã os conceitos 

necessários para que este ou esta possa participar na gestão da sua própria saúde e dos seus 

processos de doença com confiança e determinação. O objetivo estratégico de saúde 

individual deve ser assimilado como resultado do trabalho de todos e de cada um – estando 

nele inerentes os nossos comportamentos, as interações com os outros e o meio em que 

vivemos. Dessa forma, consideramos o PLSON um instrumento de comunicação para uma 

nova abordagem da saúde - holística, salutogénica e centrada nos cidadãos. 

 

A estratégia de comunicação do PLSON tem como objetivo aumentar o conhecimento 

dos objetivos e estratégias do Plano e suas formas de aplicação. Para tal, a ação dos 

vários destinatários do PLSON na sua divulgação é fundamental. Nesta estratégia estão 

contemplados todos os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários e da Unidade de 

Saúde Pública, os profissionais de todos os restantes Serviços de Saúde locais públicos ou 

privados, e todos os parceiros comunitários e cidadãos da Região Oeste Norte. A Tabela 4 

resume a estratégia de comunicação do PLSON 2019-21. 
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Tabela 4. Plano de Comunicação do PLSON 

 Canal Mensagem 

P
ro

fi
ss

io
n

a
is

 d
a
 U

n
id

a
d

e
 d

e
 S

a
ú

d
e
 

P
ú

b
li

ca
 (

U
S
P
) 

 

1. Divulgação do PLSON por 

correio eletrónico a todos 

os profissionais e parceiros 

relevantes 

2. Articulação com os 

meios de comunicação 

social locais 

3. Divulgação do PLSON na 

página web da USP 

4. Reuniões de serviço 

5. Reuniões com parceiros 

comunitários 

Informação direta aos 

utentes e cidadãos sempre 

que relevante 

 

-  O PLSON é um documento dinâmico que parte de, e 

evolui com os contributos de todos os profissionais e 

cidadãos e cidadãs da comunidade Oeste Norte. 

-  A leitura e conhecimento do PLSON é de grande 

pertinência aos parceiros da região que atuam, ou 

cujas ações têm impacto, na área da saúde  

- Todos os parceiros da comunidade Oeste Norte, 

independentemente da área de atuação, estão convidados 

a contribuir para o PLSON, adotando os seus eixos 

estratégicos e participando no cumprimento dos seus 

objetivos; 

- Todos os cidadãos e cidadãs deverão ser informados, 

sempre que relevante, do que é um plano local de 

saúde e reconhecer o PLSON como ferramenta para a 

sua capacitação nos processos de saúde 

- Os profissionais das ULSP são dinamizadores fundamentais 

das estratégias do PLSON a nível local, e devem 

participar na motivação dos parceiros. 

P
ro

fi
s
s
io

n
a
is

 d
o
 S

is
te

m
a
 

N
a
c
io

n
a
l 

d
e
 S

a
ú

d
e
 

 

1. Divulgação do PLSON por 

correio eletrónico aos 

profissionais e parceiros 

relevantes 

2. Divulgação nos portais e 

páginas web institucionais 

relevantes (por exemplo na 

intranet e portal da ARSLVT) 

3. Reuniões de serviço 

Informação direta aos 

utentes e cidadãos sempre 

que relevante 

 

-  O PLSON é um documento dinâmico que parte de, e 

evolui com os contributos de todos os profissionais e 

cidadãos e cidadãs da comunidade Oeste Norte. 

-  A leitura e conhecimento do PLSON é de grande 

pertinência aos parceiros da região que atuam, ou 

cujas ações têm impacto, na área da saúde  

-  Todos os parceiros da comunidade Oeste Norte, 

independentemente da área de atuação, estão convidados 

a contribuir para o PLSON, adotando os seus eixos 

estratégicos e participando no cumprimento dos seus 

objetivos; 

- Todos os cidadãos e cidadãs deverão ser informados, 

sempre que relevante, do que é um plano local de 

saúde e reconhecer o PLSON como ferramenta para a 

sua capacitação nos processos de saúde 

 

P
a
rc

e
ir

o
s
 

 

1. Divulgação do PLSON por 

correio eletrónico aos 

profissionais e parceiros 

relevantes 

2. Reuniões com parceiros 

3. Divulgação do PLSON 

nos projetos e iniciativas 

do seu âmbito sempre que 

possível 

-  O PLSON é um documento dinâmico que parte de, e 

evolui com os contributos de todos os profissionais e 

cidadãos e cidadãs da comunidade Oeste Norte. 

-  A leitura e conhecimento do PLSON é de grande 

pertinência aos parceiros da região que atuam, ou 

cujas ações têm impacto, na área da saúde  

-  Todos os parceiros da comunidade Oeste Norte, 

independentemente da área de atuação, estão convidados 

a contribuir para o PLSON, adotando os seus eixos 

estratégicos e participando no cumprimento dos seus 

objetivos. 
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VII. ETAPA 4 – COMO SABEMOS QUE CHEGAMOS 
 

 

VII.1. Modelo de Governação do Plano  
 

 

O modelo de governação do PLSON é um compromisso fundamental para a 

aplicação na Região Oeste Norte das abordagens whole-of-government e whole-of-

society, subscrevendo a visão de “Saúde em Todas as Políticas” da OMS. Através de 

diferentes abordagens e mecanismos de poder, todos os colaboradores do PLSON 

devem articular esforços, de forma sistemática e contínua durante todo o período 

de vigência do documento, para conseguir uma implementação eficiente e 

sustentada que possa maximizar os ganhos em saúde.  

Pretende-se que o modelo de governação do PLSON seja o mais claro e funcional 

possível. Nesse sentido, determina-se a constituição de uma Equipa de 

Acompanhamento e Monitorização do Plano que assumirá funções nos períodos 

definidos tal como mostra esquematicamente a Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modelo de governação do PLSON de acordo com cronograma 
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A Equipa de Acompanhamento e Monitorização do Plano Local de Saúde oeste 

Norte 2019-21 tem como funções: 

 

1. Supervisionar a operacionalização do PLSON; 

2. Garantir que, até ao fim do período de vigência do PLSON, os parceiros 

se mantêm envolvidos, motivados e comprometidos com os meios 

para o cumprimento das metas estabelecidas; 

3. Reunir anualmente, ou sempre que necessário. 

 

 

 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização 

(EAM) do Plano Local de Saúde Oeste Norte para 

o triénio de 2019-21 foi constituída por 

consenso entre os parceiros. Inicia funções logo 

após a apresentação pública do PLSON e irá 

reunr, no mínimo, a cada mês de janeiro nos 

três anos seguintes (FIG). 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização 

contém, no seu núcleo organizativo, a Equipa de 

Acompanhamento Restrita (Figura 13). Essa 

equipa está incumbida, adicionalmente ao já 

exposto, de convocar e coordenar as reuniões da 

EAM em janeiro de cada ano e elaborar e 

divulgar os relatórios de monitorização anuais 

do PLSON 2019-21, no prazo de 30 dias após a 

reunião da Equipa de Acompanhamento e 

Monitorização. 

A Equipa de Acompanhamento Restrita conta 

com elementos da USPZP, que previamente constituíam a Equipa Coordenadora do 

PLSON (dois médicos, duas enfermeiras e uma técnica superior). Além dos 

elementos que compõem essa equipa restrita, a EAM, no seu todo, conta ainda com 

um elemento representante de cada uma das Câmaras Municipais da região, um 

elemento de cada Unidade Local de Saúde Pública, um elemento representante de 

cada Centro Hospitalar, e outros parceiros comunitários relevantes do Painel de 

Colaboradores do PLSON em regime voluntário. 

 

Com uma estrutura de governação simples, representativa e funcional, e com 

equipas ligadas à rede de instituições da comunidade Oeste Norte, o PLSON 

pretende fazer a diferença e obter resultados no terreno afirmando-se como um 

instrumento de planeamento da saúde estratégico e operacional em igual medida. 

Considera-se ainda que a estrutura governativa do PLSON é sólida e competente, 

bem preparada para cumprir os objetivos propostos e monitorizar e avaliar os 

resultados, maximizando com sucesso os ganhos em saúde na Região Oeste Norte 

no triénio de 2019 a 2021. 

 
 
 
 
 

Equipa de 
Acompanhamento e 
Monitorização (EAM) 
 

Equipa de 
Acompanhamento 

Restrita 

Figura 11. Equipa de Acompanhamento e 
Monitorização do PLSON 



 

 Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21  

56 

 
VII.2. Monitorização e Avaliação 

 
 
 
O Plano de Monitorização do PLSON tem como objetivo monitorizar a execução das 

estratégias nele definidas. Nesta função estão subjacentes a supervisão dos 

elementos-chave do desenvolvimento e da implementação do PLSON através dos 

seus eixos estratégicos.  

 

De forma paralela e complementar, o Plano de Avaliação do PLSON vai mais além 

para determinar se as estratégias aplicadas pelo Plano Local foram eficazes na 

satisfação das necessidades de saúdes definidas como prioritárias na Região Oeste 

Norte. 

 

Os processos de monitorização e avaliação são concorrentes e têm início logo após 

a apresentação pública do PLSON. O seu fim é assinalado com a publicação do 

relatório de avaliação final do PLSON 2019-21, prevista para 2022.  

Propõe-se três momentos de avaliação intercalar (monitorização) e um momento de 

avaliação final. A avaliação intercalar é realizada sob a forma de relatório de 

monitorização e avaliação anual, de acordo com o cronograma da Figura 12. A 

avaliação final do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 é da responsabilidade 

das entidades regionais (ARSLVT) e nacionais (DGS), e deve ser realizada após o 

término do período de vigência do PLSON. 

 
 

 

 

Figura 12. Cronograma de monitorização e avaliação 
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Para a correta monitorização do Plano Local de Saúde Oeste Norte é importante 

utilizar indicadores o mais objetivos e de fácil acesso possíveis e que, no seu 

conjunto, sejam no mínimo percecionados como importantes contributos para as 

respetivas metas estabelecidas. O Quadro II enumera os principais indicadores 

globais de monitorização que caracterizam os objetivos e as metas de saúde 

definidos como prioritários no PLSON 2019-21. Alguns deles, quando vistos 

isoladamente, podem parecer de fraca ou duvidosa importância, no entanto, sabe-se 

que um simples e tradicional relatório de projeto/atividade não deixa de ter grande 

utilidade em termos de avaliação, particularmente quando se fala de impacto em 

saúde pública, cuja dificuldade em medir se prende com o tipo de intervenções 

complexas e os ganhos em saúde a médio e longo prazo. 

 

A monitorização da evolução do estado de saúde da população segundo o PLSON é 

da responsabilidade da Equipa de Acompanhamento e Monitorização (EAM), com o 

apoio da USP em todas as fases (concorrendo para a sua função de Observatório de 

Saúde). Além destes, é importante que todos os parceiros comunitários sejam 

incentivados a contribuir, para que o processo de monitorização seja dinâmico e 

inclusivo. A EAM conta com elementos de todas as Autarquias, Unidades Locais de 

Saúde Pública, e outros parceiros, que recolhem e analisam a informação pertinente 

referente a cada concelho decorrente dos eixos estratégicos e territórios de 

intervenção. Cabe, então, à Equipa de Acompanhamento Restrita a compilação dos 

dados mais relevantes na forma de relatório de monitorização e avaliação anual. 

 

O que se pretende é que, no decorrer de cada ano do plano, em conjunto com todos 

os parceiros e com base em todos os dados possíveis, possamos afirmar, com mais 

ou menos objetividade, que contribuímos de forma significativa para a melhoria da 

saúde e bem-estar da população, com particular atenção aos grupos mais 

vulneráveis.
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    Quadro II. Indicadores de monitorização sugeridos para cada objetivo do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21  

Objetivo Indicadores Fonte 
1 Cobertura de registo de IMC nas crianças com 5, 6, 8 e 12 anos, por concelho 

Proporção de crianças com 5, 6, 8, 12 com excesso de peso, por concelho 
Proporção de crianças com 5, 6, 8, 12 com obesidade, por concelho 
Proporção de diagnósticos ativos nos cuidados primários de excesso de peso e obesidade na população com idade entre 14-18 anos  
Nº de concelhos com projetos comunitários com objetivo de redução do excesso de peso e obesidade infantil em 2021 

Parceiros de 
projetos  
SIARS 
COSI 

2 Nº de estabelecimentos comerciais aderentes a projetos de redução do teor de sal na sopa 
Nº de estabelecimentos comerciais aderentes a projetos de redução do teor de sal no pão 
Nº de estabelecimentos monitorizados com valores dentro dos parâmetros de referência 
Nº de intervenções de educação alimentar realizadas 

Parceiros 

3 Nº de espaços públicos de prática desportiva e de jogos e recreios da Região com avaliações de segurança  
Nº de espaços públicos de prática desportiva e de jogos e recreios 
Número de recomendações emitidas 
Número de espaços públicos com situações de risco corrigidas no tempo recomendado 

Parceiros 

4 Nº de concelhos com projetos comunitários promotores de atividades de exercício físico dirigidas à sénior regulares 
Nº de freguesias com projetos comunitários promotores de atividades diárias ou semanais de desporto sénior 
Proporção da população com >65 anos com prática regular de exercício físico 

Parceiros 
Inquérito a 
realizar pela USP 

5 Nº de intervenções de educação para prevenção do abuso de álcool realizadas em contexto da saúde escolar; 
Proporção de alunos do 10º, 11º e 12º ano do ensino secundário que já atingiram estados de embriaguez 
Média de idade de iniciação ao consumo do álcool 

Parceiros 
Inquérito a 
realizar pela USP 

6 Nº de horas passadas em frente ao ecrã por semana por alunos do ensino básico e secundário 
Nº de intervenções realizadas em contexto escolar para promover os hábitos de vida saudável e os riscos das tecnologias 

Inquérito a 
realizar pela USP 

7 Nº de intervenções de educação em saúde mental realizadas nas escolas 
Nº de ações de formação de professores   

Parceiros 

8 Taxa de emissão de mandatos de condução para internamento compulsivo por concelho 
Total de autos de ocorrência emitidos pelas forças policiais e reportados às ULSP 
Nº de recidivas de internamento compulsivo por concelho 
Taxa de internamento hospitalar por transtornos mentais e comportamentais da população da Região 
Prevalência de doença mental grave com impacto na autonomia do próprio na Região 

Parceiros 
ACSS 
INE 

9 Nº de ecopontos por habitante por unidade de área de freguesia ou similar 
Nº de campanhas de sensibilização realizadas por município 
Proporção de resíduos urbanos triados para reciclagem anualmente, por concelho 

Parceiros 
INE 

10 Nº de intervenções de educação em questões ambientais dirigidas à população geral por município 
Nº de intervenções de educação em questões ambientais realizadas em contexto escolar por município 

Parceiros 

11 Número de “falsas urgências” na triagem dos serviços de urgência do CHO (Caldas da Rainha e Peniche) e CHL (Alcobaça) Parceiros 
ACSS 

12 Número total de parcerias no triénio 2019-21 em projetos de saúde por território de intervenão 
Número de novas parcerias em projetos de saúde por território de intervenção até 2021 

Parceiros 
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