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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 sociais da saúde 

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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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 iv. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. 

“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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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). 

 

 

 

 

   

 

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 

Figura 3. Modelo de planeamento seguido na elaboração do Plano Local de Saúde Oeste Norte 2019-21 

1. ONDE ESTAMOS 
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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. 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. 

 
 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

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 

2. ONDE QUEREMOS 
CHEGAR 

3. COMO CHEGAMOS LÁ 

4. COMO SABEMOS QUE CHEGÁMOS 
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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 
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III.6. Territórios Prioritários de Intervenção 

 

 

Decorrente da análise do diagnóstico de saúde da Região Oeste Norte, a Equipa 

Coordenadora considerou pertinente a identificação de seis territórios 

prioritários de intervenção. O objetivo foi garantir que o 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, etc.) 

 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) 
 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS E METAS 
 

 

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 
 

9. Aumentar a 
proporção de 

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

-Fazer o levantamento do número de ecopontos por habitante em cada 
área de residência e suprir as áreas de maior necessidade de acordo 

ACeS Oeste Norte 
Câmaras Municipais 
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Quadro I. Objetivos, metas, estratégias e principais parceiros do PLSON 2019-21. 

Objetivo Metas Estratégias Principais Parceiros 
resíduos urbanos 
triados para 
reciclagem na 
Região Oeste Norte. 

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

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.  

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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V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

 
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 Organização 

Mundial da Saúde. 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. 

 

 

 

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 (Figura 12). 

Figura 10. Modelo de governação do PLSON de acordo com cronograma 
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A Equipa de Acompanhamento e 

Monitorização contém, no seu núcleo 

organizativo, a Equipa de Acompanhamento 

Restrita (Figura 11). Essa equipa está 

incumbida, adicionalmente, 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. 

 

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. 

 
 
 
 
 

Equipa de 
Acompanhamento e 
Monitorização (EAM) 

 

Equipa de 
Acompanhamento 

Restrita 

Figura 11. Equipa de Acompanhamento e 
Monitorização do PLSON 

Figura 12. Cronograma de monitorização e avaliação 
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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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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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