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GLOSSÁRIO 

Auditoria - um exame ou revisão que estabelece em que grau, uma condição, processo ou desempenho 

está de acordo ou corresponde a padrões ou critérios predeterminados (ARLVT, 2009). 

Avaliação - um processo que procura determinar, de forma tão sistemática e objetiva quanto possível, a 

relevância, a eficácia e o impacte de uma intervenção, ou outras atividades, à luz dos seus objetivos 

(ARLVT, 2009).  

Avaliação de serviços de saúde - podem distinguir-se diversos tipos de avaliação de serviços de saúde, 

como por exemplo, a avaliação de processos (ou métodos), que diz respeito aos problemas relativos ao 

“quando”, “por quem” e “como” devem ser melhor prestados os cuidados de saúde; a avaliação de 

estrutura, que analisa os recursos, as instalações e o pessoal; a avaliação de outputs diz respeito à 

quantidade e natureza dos serviços realmente prestados; a avaliação de outcomes diz respeito aos 

resultados ou consequências, isto é, se as pessoas que usaram os serviços de saúde experimentaram 

benefícios mensuráveis, tais como redução da dor ou da incapacidade, ou uma maior sobrevivência 

(ARLVT, 2009). 

Avaliação do risco para a saúde - um termo genérico que estabelece as probabilidades individuais de 

adoecer ou falecer por causas específicas. Todos os métodos de apreciação devem indicar também qual 

a redução do risco que é possível esperar por alteração de qualquer um dos fatores causais (como fumo 

do tabaco) que um indivíduo pode alterar (ARLVT, 2009). 

Controlo ou controle - corresponde a regular ou regulamentar, restringir, corrigir, restaurar, normalizar. 

Quando aplicado a doenças transmissíveis ou não transmissíveis, significa intervenções, operações, 

projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir a incidência e/ou prevalência, até um nível 

socialmente “aceitável”, ou mesmo eliminar as doenças em questão (ARLVT, 2009). 

Determinante - qualquer fator, seja ele acontecimento, característica ou outra entidade definível, que 

provoca a alteração de uma característica de saúde definida (ARLVT, 2009). 

Desempenho - medida em que uma intervenção ou a entidade responsável pelo seu desenvolvimento 

atua conforme critérios/normas/diretrizes específicos ou obtém conformidade com objetivos e planos 

estabelecidos (ARLVT, 2009). 

Gestão - existem diferentes tipos de gestão. Neste trabalho damos preferência à Gestão por Objetivos – 

modo de organização do trabalho e das responsabilidades da direção, onde os objetivos da organização 

são decompostos em subconjuntos por área de responsabilidades, com resultados a serem alcançados, 

indicadores de desempenho e prazos. A realização destes subconjuntos é confiada, por delegação, a 

responsáveis que periodicamente prestam contas, explicam e corrigem os desvios verificados. A 

interação dos subconjuntos deve permitir atingir os objetivos de longo prazo da organização. Esta 
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abordagem enfatiza o autocontrolo (Emílio Imperatori: EDINOVA, 1999). 

Estudos de Impacte na Saúde (EIS) - instrumentos de promoção da equidade em saúde, que permitem 

antecipar possíveis impactes positivos e negativos de qualquer nova intervenção/decisão na saúde da 

população, com especial enfoque nos seus grupos mais vulneráveis, e formular recomendações para 

reduzir as desigualdades em saúde. 

Indicador de saúde - uma variável, suscetível de medição direta, que procura refletir a saúde geral das 

pessoas de uma comunidade (ARLVT, 2009). 

Padrão mínimo de desempenho - conjunto definido de intervenções que todos os SSPL deverão 

realizar, servindo como referencial para comparação. 

Recomendações - propostas que têm por objetivo promover a eficácia, a qualidade ou eficiência duma 

intervenção, de reorientar os objetivos e/ou realocar os recursos (OECD, 2010). 

Stakeholders - agências, organizações, grupos ou indivíduos que têm um interesse direto ou indireto na 

intervenção ou na sua avaliação (OECD, 2010). 

Monitorização - conceção, realização, análise e interpretação regular, repetitiva e intermitente de 

medições com o fim de detetar alterações no meio ambiente ou social e/ou no estado de saúde das 

populações (ARLVT, 2009). 

Monitorização em gestão - seguimento contínuo do desenvolvimento de uma atividade que procura 

assegurar que a distribuição de recursos, os esquemas de trabalho, as metas a alcançar e outras ações 

pretendidas se verificam como planeado (ARLVT, 2009). 

Outcomes - efeitos a curto e médio prazo dos produtos ou atividades duma intervenção (ARLVT, 2009). 

Outputs - produtos, bens ou serviços que resultam da intervenção. Pode também incluir alterações 

resultantes da intervenção que sejam relevantes para a obtenção dos outcomes (ARLVT, 2009). 

Validade - medida em que as estratégias e os instrumentos de recolha de informação permitem medir 

aquilo que se propõem medir (ARLVT, 2009). 

Vigilância - escrutínio corrente de um dado fenómeno ou variável, por métodos caracterizados 

sobretudo pela sua exequibilidade, uniformidade e rapidez, mais do que pela sua completa exatidão. O 

seu principal objetivo é detetar, tão rapidamente quanto possível, alterações na distribuição e evolução 

dos fenómenos em estudo, com a finalidade de rapidamente iniciar a aplicação de medidas de 

investigação e de controlo (ARLVT, 2009). 

 

 



Contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais 
Documento em progresso  

 

1 

A. ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO 

A presente proposta de modelo de contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais (SSPL), seu 

desenvolvimento e implementação, resulta dos princípios decorrentes da Proposta de Lei n.º 49/XIII (Lei 

da Saúde Pública), em aprovação na Assembleia da República1.  

No que se refere a um enquadramento internacional, a presente proposta tem em conta as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), no seu Plano de Ação para o fortalecimento 

das capacidades e serviços de saúde pública (SSP) europeus2. À luz desse plano, a presente proposta 

enquadra-se no pilar Financiamento dos Serviços de Saúde Pública (EPHO8), embora este se 

interrelacione, também, com os restantes pilares, designadamente, Organização dos Serviços de Saúde 

Pública (EPHO8), Recursos Humanos para a Saúde Pública (EPHO7) e Legislação de Saúde Pública 

(EPHO6). 

Os SSPL intervêm junto da população na proteção e promoção da saúde, bem como na prevenção da 

doença, através da observação, vigilância e controlo de eventos suscetíveis de pôr em causa a saúde e 

da conceção, gestão, desenvolvimento, e acompanhamento de programas e projetos de saúde, 

desenvolvendo e implementando os Planos Locais de Saúde (PLS), no quadro do Plano Regional de 

Saúde (PRS) e do Plano Nacional de Saúde (PNS), pelo que importa investir na sua qualificação e 

organização, com especial enfoque nas suas componentes técnica, tecnológica, de desenvolvimento do 

capital humano e financeira. O processo de contratualização dos SSPL vem assim contribuir para a 

identificação dos recursos humanos necessários, bem como instalações, equipamentos e sistemas de 

informação, que permitam a qualificação adequada dos SSP, e melhorar a qualidade do seu 

desempenho, tendo em vista a melhoria da saúde da população. 

Os SSPL têm também um papel ativo na definição das atividades dos demais serviços de saúde, 

designadamente na orientação da sua contratualização, no quadro dos PLS em alinhamento com os PRS 

e o PNS. Desempenham, ainda, funções no âmbito da circulação de pessoas e bens, no tráfego e 

comércio internacionais. 

Neste contexto, o documento que se apresenta deve ser entendido como modelo de referência para a 

contratualização e para o desenvolvimento do sistema de informação dos SSPL, servindo de apoio à 

produção de legislação específica e demais documentação, no âmbito da Reforma da Saúde Pública 

Nacional. Pretende-se que este documento reúna um conjunto de orientações para a contratualização 

dos SSPL e para a identificação, quer das necessidades de recursos, quer do conjunto de indicadores que 

servirão de base à avaliação dos SSPL e seus profissionais. Procura-se, ainda, identificar as necessidades 

                                                        
1 Esta proposta vem, também, dar sequência a uma das recomendações do documento Nova ambição para a Saúde Pública – Focada nos 
Serviços Locais ,DGS, junho 2016, p 10 (recomendação 10). 
2 Strengthening public health capacities and services in Europe, Agenda For Action, WHO Regional Office for Europe, December 2016. 
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em termos de sistema de informação e de registo informático da atividade dos SSPL. Toma em 

consideração os diferentes graus de desenvolvimento dos diversos SSPL e os seus diferentes graus de 

inter-articulação, bem como com os restantes organismos do Ministério da Saúde e atores sociais, no 

âmbito do processo das reformas em curso. 

 

B. FINALIDADE E OBJETIVOS 

B1. Finalidade 

Melhorar a qualidade do desempenho dos SSPL e a governação de saúde dos serviços de saúde, tendo 

em vista a melhoria da saúde da população. 

 

B2. Objetivos 

1. Definir o padrão mínimo de desempenho dos SSPL; 

2. Definir os requisitos mínimos prévios à contratualização dos SSPL; 

3. Propor o modelo de contratualização dos SSPL e seu desenvolvimento; 

4. Definir o papel dos SSPL na contratualização dos restantes serviços de saúde. 

 

C. CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA LOCAIS 

C1. Breve Diagnóstico 

Os atuais SSPL nunca foram alvo de um processo de contratualização nacional3, existindo na sua história 

apenas experiências ao nível de algumas regiões de saúde, com a criação de diferentes indicadores, que 

não permitiram uma comparabilidade nacional. 

Neste sentido, optou-se num primeiro momento por seguir os princípios orientadores do processo de 

contratualização de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2017, elaborados pela 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), no documento denominado Termos de 

Referência para Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2017, adaptando-o à realidade da 

Saúde Pública e suas especificidades. Os resultados da experiência a adquirir neste âmbito, permitirá o 

avanço posterior para um modelo de contratualização mais adequado ao perfil de competências 

específico dos SSP, distinto das restantes unidades funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES), adequado à sua natureza única, de base holística, que exige cooperação intersectorial, 

abrangendo toda a população. 

No referido documento, foi apresentada uma primeira matriz multidimensional para os SSPL, elaborada 

                                                        
3 Desde 2013 que o processo de contratualização se iniciou regionalmente em todas as 24 USP da região Norte, o que correspondeu a quase 
50% das USP do Continente, tendo a CRSPN recolhido vários contributos para a atual definição do processo nacional de contratualização dos 
SSPL. 
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em articulação com o anterior Grupo da Reforma da Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

que foi agora analisada e reformulada, apresentando-se uma nova proposta neste documento, mais 

consentânea com o atual estado de desenvolvimento dos SSPL.  

Deste modo, a partir de 2018 todos os SSPL constituídos a nível nacional contratualizarão com os ACES 

uma matriz multidimensional e indicadores de perfil nacional. Em paralelo, continuar-se-á o trabalho de 

desenvolvimento do perfil de registo em saúde pública e da adequação e integração dos sistemas de 

informação para recolha do conjunto mínimo de dados que permitem construir os indicadores 

envolvidos no processo de contratualização com os SSPL, assegurando-se a necessária 

uniformização/normalização da parametrização nacional desta informação.  

A sistematização destes processos de contratualização com os SSPL permitirá que a monitorização e a 

avaliação dos processos e resultados destas equipas sejam efetuadas numa perspetiva construtiva, com 

base em critérios e indicadores consensualizados, possibilitando a avaliação das práticas. 

A contratualização, reorganização e modernização dos SSPL é considerada premente, permitindo numa 

primeira fase medir o que se faz nos serviços, possibilitando, numa segunda fase, modernizar e atualizar 

as suas infraestruturas e os sistemas de informação, e dotá-los dos recursos humanos e equipamentos 

necessários, permitindo mais ganhos em saúde, tal como definido no PLS, em alinhamento com o PRS e 

o PNS. Estes ganhos serão traduzidos, necessariamente, pela redução da mortalidade prematura e pelo 

aumento da esperança de vida saudável, menor morbilidade, maior controlo e gestão da doença 

crónica, entre outros. 

A definição da operacionalização da contratualização tem como objetivo garantir a existência de uma 

abordagem harmonizada a nível nacional, assegurando-se um grau de exigência semelhante, quanto ao 

nível de desempenho negociado com as várias unidades do ACES/Unidade Local de Saúde (ULS).  

 

C2. Requisitos Mínimos para a Contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais 

A Contratualização é um processo negocial entre dois níveis diferentes da organização, que tem como 

principais valores: Transparência, Rigor, Envolvimento, Racionalidade, Proximidade e Liderança.  

E ́ operacionalizada pela negociação de um plano de ação plurianual (3 anos) com metas anuais, 

centrado no utente (pessoa/cidadão/família/comunidade), focado nos resultados e orientado pelo 

processo de cuidados (desfocar do profissional):  

 A gestão dos percursos integrados em saúde; 

 O que deve acontecer: resultado esperado e variação aceitável.  

Os SSPL, atualmente designados por unidades de saúde pública (USP), têm como missão a melhoria da 

saúde e bem-estar de toda a população da área geodemográfica do ACES/ULS em que se inserem, 
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promovendo o alinhamento dos esforços sustentados do setor da saúde e da restante sociedade, na 

proteção e promoção da saúde (incluindo a literacia em saúde), na prevenção da doença e 

incapacidade, no desenvolvimento de políticas saudáveis e da cidadania em saúde. 

Para que o processo de contratualização dos SSPL seja possível, considera-se necessário o cumprimento 

dos seguintes requisitos, essenciais para o desempenho adequado de um SSPL:  

a) Acesso adequado a um sistema de informação eficaz, com uma efetiva integração e 

interoperabilidade com os outros sistemas de informação em uso no SNS, a usar pelos profissionais;  

b) Recursos humanos, em número e em diferenciação, para responder ao padrão mínimo de 

desempenho, assim como as competências previstas para os SSPL; 

c) Capacidade dos SSPL em cumprir o padrão mínimo de desempenho; 

d) Acesso a formação adequada e ao apoio técnico necessário;  

e) Existência de um Regulamento Interno aprovado por 2/3 dos profissionais da equipa, e revisto 

anualmente;  

f) Existência de meios financeiros e técnicos, materiais e viaturas, adequados às funções e às 

características de cada SSPL, que devem estar previstos e contabilizados no contrato-programa; 

g) Existência de uma Matriz de Desempenho Multidimensional aprovada com a ACSS; 

h) Existência de um plano de atividades e de um contrato-programa aprovados. 

Cumprindo-se os requisitos acima mencionados, a contratualização de metas de desempenho com os 

SSPL deve distinguir aqueles que atinjam as metas contratualizadas com a atribuição de incentivos 

financeiros e/ou institucionais, mediante avaliação da ACSS, via matriz multidimensional.  

Para o efeito, o processo de contratualização deve pautar-se por níveis adequados de exigência e 

responsabilização dos profissionais e, simultaneamente, favorecer a criação de ambientes de trabalho 

motivadores, com base na discriminação positiva. A gestão por objetivos decorrentes do processo de 

contratualização, para ser eficaz, implica que, aos mecanismos de avaliação, sejam associados 

incentivos, quer para os SSPL, quer para os profissionais que neles trabalham. 

 

1. Acesso adequado a um sistema de informação eficaz 

Atualmente, em saúde pública existe uma multiplicidade de sistemas de informação, formais e informais 

(anexo I), que permitem a introdução e recolha de dados de extrema importância. Para além disso, 

muitas outras áreas interferem com o estado de saúde da população e também devem ser 

acompanhadas, analisadas e monitorizadas. Assim, o número de sistemas e subsistemas existentes e a 

diversidade das fontes primárias de informação (dentro e fora do setor da saúde) com interesse em 

saúde pública aumentam ainda mais o desafio da satisfação das necessidades de informação dos SSPL. 

A integração das necessidades específicas de informação dos SSP num sistema de informação de saúde 
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integrado, tendencialmente único e orientado para os resultados em saúde, deverá ser uma prioridade 

da ACSS para o triénio 2017 – 2019, tornando possível um sistema de informação comum à rede de SSP 

(a nível interno, e na colaboração com o exterior), para o qual é preciso definir, primeiro, um modelo 

adequado, o conteúdo (subsistemas), as fontes primárias de informação e, depois, os níveis de acesso 

dos diferentes profissionais que lidam com ele e, a nível externo, que tipo de informação pode ser 

partilhada e sob que condições. 

Para além dos requisitos anteriormente mencionados deve garantir-se a interoperabilidade e 

interconexão dos diversos subsistemas de informação da saúde pública entre si e com os sistemas de 

informação transversais à Administração Pública. Deste modo, a lógica de um sistema de informação de 

saúde tendencialmente integrado e único pode contribuir para melhorar o funcionamento, a eficiência e 

a efetividade dos serviços e propiciar um espírito de entreajuda e maior satisfação profissional. 

 

2. Recursos humanos em número e diferenciação 

Considera-se que o padrão mínimo de desempenho, previsto numa ótica de contratualização, só é 

possível se os recursos (humanos, materiais e financeiros), as competências e a experiência dos 

profissionais forem adequados ao conjunto de funções e atividades a serem desenvolvidas, em 

coerência com o perfil de saúde da área abrangida pelo SSPL. 

Para que seja possível iniciar-se um processo de contratualização nos SSPL, em termos de lógica 

organizacional e recursos humanos existentes, devem estar cumpridas as condições seguintes, 

consideradas necessárias ao exercício da atividade nos SSPL: 

a) O regime de prestação de trabalho dos profissionais dos SSPL é o previsto no regime jurídico das 

respetivas carreiras profissionais. 

b) No sentido do reforço da coesão e autorregulação da equipa e harmonização entre as várias 

unidades funcionais, deverão ser considerados os seguintes aspetos: 

 A forma de prestação de trabalho dos elementos da equipa multiprofissional consta do 

regulamento interno dos SSPL e é estabelecido para toda a equipa, tendo em conta o plano de 

ação, o período de funcionamento, a cobertura assistencial e as modalidades de regime de 

trabalho previstas na lei; 

 Deve estar prevista a remuneração do trabalho prestado em regime fora do horário normal de 

trabalho, para os grupos profissionais em que se justifique este regime; 

 O horário de trabalho a praticar por cada elemento da equipa multiprofissional deve resultar da 

coordenação e do acordo entre todos os profissionais.  

O constante da presente alínea b) trata-se de matéria que requer de base legal, devendo constar de um 

diploma, pelo que importa refletir e ponderar sobre o racional que se encontra subjacente à mesma 

conjuntamente com a ACSS, entidade do Ministério da Saúde com atribuições nesta matéria.   
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c) O ACES/ULS deve afetar aos SSPL os recursos necessários ao cumprimento do plano de ação e deve 

proceder à partilha de recursos que, segundo o princípio da economia de meios, devem ser comuns e 

estar afetos às diversas unidades funcionais. 

d) Tendo em vista a utilização eficiente dos recursos comuns no ACES/ULS e no SSPL, devem ser 

operacionalizados os instrumentos que favoreçam e assegurem a articulação das atividades das 

diversas unidades funcionais do ACES/ULS. 

e) O ACES/ULS devem organizar serviços de apoio técnico comuns que respondam às solicitações dos 

SSPL, no âmbito da partilha de recursos e com vista ao cumprimento do plano de ação daquelas 

unidades, no triénio 2017-2019. 

f) Os SSPL podem propor ao ACES/ULS o reforço de recursos humanos para responder a necessidades 

devidamente identificadas e excecionais. Se estas necessidades não forem satisfeitas, devem os SSPL, 

em conjunto com a ACSS e/ou ACES/ULS, reduzir o valor expectável para o Índice de Desempenho 

Global (IDG) do triénio em análise, necessitando ainda de ser criada uma ata assinada por todos os 

elementos da unidade. 

g) Para os recursos humanos a afetar para os SSPL, devem ser observados os critérios enformadores 

para o cálculo de pessoal (rácios) para cada área disciplinar de prestação de cuidados de saúde, 

designadamente as características geodemográficas e sociais da população, ambientais e de saúde. 

h) Dadas as especificidades dos SSPL, a afetação de recursos humanos concretiza-se segundo as 

orientações do diretor executivo do ACES ou do presidente do conselho de administração da ULS, 

fundadas em critérios de racionalidade e equidade face às políticas de saúde, aos programas e às 

atividades a desenvolver pelo ACES/ULS, devendo-se, no entanto, cumprir os rácios indicativos 

legalmente previstos. 

i) Sem prejuízo da autonomia técnica garantida aos profissionais de saúde da equipa multiprofissional, 

estes devem desenvolver a sua atividade sob a coordenação e a orientação do coordenador de 

equipa e dos seus coadjuvados. 

No âmbito da sua prática e para efeitos de contratualização, os SSPL devem orientar a sua atividade 

pelos seguintes princípios: 

 Cooperação, que se exige de todos os elementos da equipa para a concretização dos objetivos da 

acessibilidade, da globalidade, da continuidade e da sustentabilidade dos cuidados de saúde; 

 Solidariedade, que assume cada elemento da equipa ao garantir o cumprimento, sempre que 

necessário, das obrigações dos demais elementos do seu grupo profissional; 

 Autonomia, que assenta na auto-organização funcional e técnica, visando o cumprimento do plano 

de ação; 

 Articulação, que estabelece a necessária ligação entre a atividade desenvolvida pelos SSPL e as 

outras unidades funcionais do ACES/ULS e SSPR, devendo também ser contabilizadas e consideradas 
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outras instituições com atividade de saúde pública, organizada ou não como unidade 

autónoma/funcional, como sejam o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA), os 

Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P., 

entre outros; 

 Avaliação, que, sendo objetiva e permanente, visa a adoção de medidas corretivas dos desvios 

suscetíveis de pôr em causa os objetivos do plano de ação; 

 Gestão participativa, a adotar por todos os profissionais da equipa como forma de melhorar o seu 

desempenho e aumentar a sua satisfação profissional, com salvaguarda dos conteúdos funcionais de 

cada grupo profissional e das suas competências. 

 

3. Instalações e equipamentos para os Serviços de Saúde Pública Locais 

As instalações e equipamentos a disponibilizar aos SSP devem reunir as condições necessárias ao tipo de 

atividades a desenvolver, com vista a garantir a respetiva qualidade. No entanto, nos SSPL, verifica-se 

uma diversidade relativamente às instalações e equipamentos, não existindo nenhum documento 

produzido sobre “Orientações para Instalações e Equipamentos para os Serviços de Saúde Pública” no 

âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários. A diversidade de meios em que os SSPL estão 

implantados, que vão desde a malha urbana consolidada de grandes centros urbanos, nos quais se 

encontram acessíveis todos os tipos de prestação de cuidados e serviços de saúde, até envolventes 

predominantemente rurais e distâncias significativas de outros prestadores, implica que a tipologia dos 

SSPL terá de ser definida de forma flexível, para adequar os SSPL ao meio envolvente em que são 

instalados.  

Competira ́ à ACSS, em conjunto com a Comissão para a Reforma da Saúde Pública Nacional (CRSPN), 

identificar as situações desajustadas e que inviabilizam o cumprimento da contratualização prevista, de 

modo a propor ao ACES/ULS e ARS soluções para cada caso. As decisões sobre estas questões devem ser 

acordadas entre todas as entidades no prazo de 45 dias após a receção da sua comunicação. 

Os SSPL necessitam, para a sua instalação, de uma estrutura física que, para além de gabinetes de 

trabalho e gabinetes de consulta médicos e de enfermagem (para a atividade assistencial), contemple 

ainda salas de apoio técnico e apoio geral, não só tendo em conta a equipa multidisciplinar de que e ́

composta, como a população que vier a servir.  

As instalações e equipamentos a disponibilizar aos SSP devem reunir as condições necessárias ao tipo de 

atividades a desenvolver, com vista a garantir a respetiva qualidade. 

Tendo como premissa o funcionamento em rede dos SSPL, a estreita ligação a outras unidades, ao 

ACES/ULS e a existência de formação, nomeadamente o internato médico, o estágio de especialidade 

em Enfermagem Comunitária/Saúde Pública, a formação dos técnicos de saúde ambiental e a 
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especialização dos vários ramos dos Técnicos Superiores de Saúde, prevê-se uma sala de reuniões que 

será utilizada por toda a equipa, não só na discussão dos casos, mas também facilitando a formação 

continuada e ainda uma sala a utilizar pelos internos e estudantes, que poderá também funcionar como 

biblioteca. Deve ser assegurada a acessibilidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 

agosto. 

As instalações e equipamentos a prever nos SSPL consideradas mínimas para o desenvolvimento das 

atividades em condições de segurança e conforto, serão definidas pela CRSPN. 

 

4. Padrão mínimo de desempenho dos Serviços de Saúde Pública Locais 

O padrão mínimo de desempenho corresponde ao conjunto definido de intervenções que todos os SSPL 

deverão realizar, servindo como referencial para comparação. 

Em Portugal, o processo de contratualização teve início em 1996, acompanhando a reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP). Com a reforma dos CSP, iniciada em 2005, a contratualização 

ressurgiu, com a criação das Unidades de Saúde Familiares e, depois, com os ACES.  

O desenvolvimento do processo de contratualização em Portugal provém do movimento reformista 

observado por toda a União Europeia, e do surgimento de teorias e princípios como a Nova Gestão 

Pública, a teoria do agente-principal e da aprendizagem organizacional (Escoval, 2010). A 

contratualização estabelece, por negociação, os objetivos, o modelo de monitorização de desempenho 

e de avaliação final, e permite que a produção seja orientada para as necessidades de saúde de uma 

população. Desta forma, a contratualização tem a capacidade de introduzir mecanismos de correção no 

funcionamento dos sistemas de saúde e de contribuir para uma maior equidade (Escoval, 2010).  

A contratualização deve sempre incluir a negociação de metas, bem como todos os acordos 

imprescindíveis à sua realização, incluindo, os recursos humanos, as instalações, os equipamentos e o 

sistema de informação e monitorização, apoio financeiro, alargamento ou redução de horário, carteiras 

adicionais, aplicação de incentivos, e outros considerados adequados.  

O processo de contratualização com os SSPL distingue-se, sobretudo, pelo facto de ser a primeira 

experiência do género de âmbito nacional, bem como pelos desafios colocados pelo perfil de 

competências dos SSPL, distinto das restantes unidades funcionais, e pela abrangência da sua 

intervenção e dos seus clientes - toda a população da área de influência de um ACES/ULS. De acordo 

com o definido pela ACSS, todas as carteiras de serviços dos CSP obrigam à identificação de forma 

explícita dos seguintes pontos:  

a) Objeto e âmbito; 

b) Destinatários/População abrangida; 

c) Carga de trabalho/Carga horária; 
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d) Resultados esperados; 

e) Recursos a alocar (humanos, materiais, instalações e equipamentos); 

f) Indicadores de monitorização e de avaliação.  

O padrão mínimo de desempenho para os SSPL deve ser definido a cada três anos com a ACSS, em 

termos de acesso, desempenho, satisfação da população e eficiência ou de outros parâmetros 

considerados mais adequados ao perfil de competências dos SSPL, de acordo com as prioridades de 

saúde definidas pelos PLS, em alinhamento com os PRS, PNS e Programas de Saúde Prioritários a nível 

nacional e de acordo com as prioridades da política de saúde definida para o período considerado.  

Para o triénio 2017-2019 o padrão mínimo de desempenho foi definido tendo como base as dez 

Operações Essenciais em Saúde Pública da OMS4, tomando em consideração as áreas de competências 

definidas na Proposta de Lei n.º 49/XIII (Lei da Saúde Pública), as quais estão plasmadas na matriz 

multidimensional definida neste documento (quadro 2). 

As funções essenciais ou padrão mínimo de desempenho fornecem um conjunto de informações 

fundamentais para a caracterização, descrição e avaliação das atividades mínimas a ser asseguradas em 

todos os SSPL de uma zona geodemográfica. 

O cumprimento de cada uma destas funções essenciais será avaliado através do processo de 

contratualização nacional aplicado a todos SSPL. 

 

5. Incentivos institucionais e financeiros 

É fulcral, num processo de contratualização dos SSPL, promover a eficiência dos serviços. A metodologia 

de incentivos é um instrumento de gestão eficiente, permitindo definir objetivos, indicadores e critérios 

de inclusão/exclusão. Neste pressuposto, considera-se que a diferença que há entre os vários níveis de 

funcionamento dos SSPL será o resultado do grau de autonomia organizacional, da diferenciação do 

modelo retributivo e de incentivos dos profissionais e do modelo de financiamento e respetivo estatuto 

jurídico. 

O modelo inicial de contratualização, a decorrer no ano de 2018, corresponderá a uma fase de 

aprendizagem e de aperfeiçoamento do trabalho em equipa dos SSPL, ao mesmo tempo que constituirá 

um primeiro contributo para o desenvolvimento da prática da contratualização. O modelo final de 

contratualização será o modelo aplicado a todos os SSPL, privilegiando o trabalho em equipa e 

patamares de desempenho exigentes. Incluirá ainda um processo de acreditação extensivo a todos os 

SSPL. A medição do desempenho será assegurada por sistemas de informação em saúde pública. 

Todos os profissionais dos SSPL devem ter acesso a uma componente variável da remuneração. Estes 

incentivos devem no futuro constar na carta de compromisso, contratualizada anualmente, que será 

                                                        
4 World Health Organization. Regional Office For Europe. The 10 Essential Public Health Operations. Copenhagen: WHO, 2012. 
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fundamentada numa matriz multidimensional. A atribuição destes incentivos deve depender da 

realização das metas contratualizadas referente a atividades dos SSPL, de acordo com a métrica de 

avaliação e critérios. A determinação da atribuição de incentivos institucionais assenta no IDG, que 

corresponde à soma das ponderações do grau de cumprimento ajustado de cada indicador, dos SSPL, 

aferido pelos indicadores contratualizados. 

Os incentivos institucionais permitirão aos profissionais dos SSPL uma melhoria contínua do 

desempenho e propiciarão uma maior captação de profissionais de saúde para os SSPL. 

O valor dos incentivos deve levar em conta a diversidade da realidade geodemográfica de cada SSPL. 

A proposta apresentada neste ponto será analisada conjuntamente com a ACSS, porquanto aborda 

algumas matérias que requerem de base legal, devendo constar de um diploma, pelo que importa 

refletir e ponderar sobre o racional que se encontra subjacente à mesma, com a instituição do 

Ministério da Saúde com atribuições na presente matéria. 

 

C3. Proposta de Modelo de Contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais 

1. Finalidade da Contratualização nos Serviços de Saúde Pública Locais 

A Contratualização é um instrumento de gestão por objetivos, operacionalizado através de:  

1. Um compromisso de resultados; 

2. Baseado nas necessidades em saúde (PNS, PRS, PLS); 

3. Orientado para ganhos em saúde; 

4. Uma clara identificação e alocação de recursos (humanos e materiais); 

5. Monitorização, acompanhamento e avaliação.  

A contratualização sendo um exemplo claro de uma Política Adaptativa, nos SSPL pretende melhorar a 

qualidade do desempenho destas unidades e a governação de saúde dos serviços de saúde, tendo em 

vista a melhoria da saúde da população:  

 Garantindo a autonomia funcional dos diferentes níveis organizacionais;  

 Adequando e racionalizando o respetivo financiamento e a utilização dos recursos;  

 Responsabilizando todas as partes envolvidas do planeamento à gestão, execução, monitorização e 

avaliação dos serviços.  

 

2. Objetivos 

Ao iniciar-se o processo de contratualização nos SSPL pretende-se atingir uma clara definição dos 

serviços a prestar (tipologia e nível), bem como da alocação de recursos a disponibilizar (humanos e 

materiais). Nesta linha de pensamento a contratualização para o triénio, assume os seguintes objetivos:  

 Medir os resultados em saúde num contexto de boas práticas;  
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 Compreender o desempenho das organizações, nas suas diferentes áreas e dimensões - Matriz 

Multidimensional - O resultado do que se faz e de como se faz. 

 

3. Contrato-Programa 

O plano de ação dos SSPL, a base para a contratualização por contrato-programa, traduz o seu programa 

de atuação e os respetivos objetivos, a definir no processo de contratualização, nomeadamente nas 

áreas de desempenho, qualidade, formação e investigação. O plano de ação contempla ainda atividades 

adicionais e colaborativas. 

Os SSPL, para a prossecução das suas competências, devem definir um contrato-programa segundo uma 

carta de compromisso plurianual, a aprovar pelo diretor executivo do ACES ou pelo presidente do 

conselho de administração da ULS, mediante parecer favorável do SSPR. 

Este contrato-programa deverá ser celebrado anualmente, seguindo as seguintes orientações:  

● Delimitar o âmbito, prioridades e modalidades da prestação de cuidados e serviços de saúde, 

contemplando os programas nacionais e assegurando a sua harmonização e coerência em todo o 

sistema nacional de saúde e PLS, PRS e PNS; 

● Estabelecer objetivos e metas quantitativas em cada uma das áreas de intervenção do SSPL; 

● Prever indicadores de controlo da qualidade das prestações de cuidados de saúde; 

● Definir instrumentos de acompanhamento e avaliação das atividades assistenciais e económico-

financeiras do ACES/ULS; 

● Prever o tempo e o modo da atribuição de recursos, em função do cumprimento das metas 

qualitativas e quantitativas estabelecidas; 

● Estabelecer as regras a que devem obedecer os SSPL, a fim de poderem funcionar como centros de 

produção e de custos; 

● Estabelecer os mecanismos para a continuidade da prestação de cuidados; 

● Prever atividades de formação dos profissionais de saúde e de investigação, tendo em consideração 

as necessidades de saúde da comunidade; 

● Prever a adesão/ manutenção de um processo de acreditação do SSPL; 

● Prever a implementação dos programas de promoção do acesso; 

● Prever mecanismos que promovam a qualidade dos registos; 

● Prever a modalidade de acompanhamento da execução do contrato e obrigações específicas de 

reporte; 

● Prever as modalidades de apoio técnico da ARS à gestão dos SSPL. 

Os modelos de contrato-programa são formalizados anualmente, mediante carta de compromisso, da 

qual deve constar obrigatoriamente: 

● A afetação dos recursos necessários ao cumprimento do plano de ação; 
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● O manual de articulação ACES/ULS e SSPL. 

 

C4. Matriz de Contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais 

A matriz multidimensional apresentada neste documento foi produzida após revisão do estado da arte 

sobre esta matéria, auscultação de peritos de saúde pública e de responsáveis nacionais dos programas 

de saúde e constitui a base do processo de contratualização nacional dos SSPL, que agora se enceta. 

Esta constitui um passo fundamental para o desenvolvimento do modelo de contratualização dos SSPL, 

mais adequado à sua natureza única, de base holística, exigindo cooperação intersectorial e abrangendo 

toda a população. Contudo, as grandes áreas a partir das quais a matriz foi construída, bem como o 

próprio racional do seu desenvolvimento, são os definidos pela ACSS nos seus Termos de Referência 

para Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2017 não contemplando, assim, as 

especificidades atrás referidas. 

Considera-se, portanto, que o ano de 2017 será um ano de transição para a contratualização dos SSPL, 

estando, ainda, por definir os contornos específicos do modelo de contratualização dos SSPR, bem como 

os seus termos. 

O processo de contratualização para os SSPL deve envolver a negociação dum padrão mínimo de 

desempenho, baseado em indicadores nacionais, regionais e locais, que permita avaliar o desempenho 

destes SSP. A cada um destes indicadores está associada uma ponderação, cujo valor depende da 

complexidade da atividade monitorizada, da população alvo, do impacto da atividade na saúde da 

população, do seu alinhamento com as áreas prioritárias do PLS, em alinhamento com o PRS e com o 

PNS, e do potencial do mesmo para a indução de ganhos de eficiência. 

 

1. Áreas 

As cinco áreas – desempenho, serviços, qualidade organizacional, formação e atividade científica — 

definidas pela ACSS para 2017 nos seus Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de 

Saúde no SNS para 2017 resultam duma matriz conceptual que apesar de não valorizar as 

especificidades da intervenção de saúde pública, foram as cinco áreas que num primeiro momento se 

optou por seguir, adaptando as mesmas à realidade da saúde pública e às suas especificidades. 

Contudo, importa, com a experiência que vier a ser adquirida procurar encontrar soluções concretas e 

respostas flexíveis adequadas ao perfil de competências específico dos SSP, distinto das restantes 

unidades funcionais do ACES, adequado à sua natureza única, de base holística, que exige cooperação 

intersectorial, abrangendo toda a população. 

A área desempenho diz respeito ao desempenho dos prestadores de cuidados de saúde naquilo que é a 

sua carteira básica de serviços disponibilizados aos destinatários da sua prática. Enquanto os 

destinatários da prática quotidiana das unidades de saúde familiar são os seus utentes, dizendo, pois, a 
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área de desempenho respeito aos serviços prestados aos utentes inscritos, no caso dos SSPL, esses 

destinatários são as comunidades ou a população. Assim sendo, a área de desempenho da matriz de 

contratualização dos SSPL inclui todas as atividades desenvolvidas por esses serviços com o objetivo de 

exercer um efeito direto ou indireto sobre o estado de saúde da população total, ou de comunidades 

restritas, da sua área de influência. A área desempenho divide-se em sete subáreas: observação do 

estado de saúde e bem-estar da população; vigilância epidemiológica e resposta às emergências em 

saúde pública; proteção da saúde (incluindo ambiental, ocupacional, segurança alimentar e outros); 

promoção da saúde (incluindo determinantes sociais e desigualdades); governança para a saúde e bem-

estar; prevenção da doença; e atividades de autoridade de saúde. 

Quanto às restantes áreas – serviços, qualidade organizacional, formação e atividade científica -, 

procurou-se, em consenso com a ACSS, que fossem o mais comparáveis possível com as áreas 

correspondentes das matrizes de contratualização das restantes unidades funcionais dos ACES/ULS. 

A área serviços compreende as atividades desenvolvidas pelos SSPL, que não se dirigem diretamente à 

população ou a comunidades da sua área de influência, como sejam, por exemplo, as atividades de 

apoio interno a outras unidades funcionais do ACES/ULS. Deste modo, a área serviços divide-se em 

quatro subáreas: comunicação; serviços assistenciais; serviços externos; e serviços colaborativos. 

A área qualidade organizacional diz respeito às práticas e medidas que são implementadas, tendo em 

vista a promoção da qualidade dos serviços que são prestados no âmbito da área desempenho. No caso 

dos SSPL, a área qualidade organizacional está dividida em quatro subáreas: melhoria contínua da 

qualidade; segurança; centralidade na comunidade; e satisfação.  

A área formação inclui todas as atividades formativas em que os SSPL estejam envolvidos, dividindo-se 

em duas subáreas: formação interna; e formação externa. 

Finalmente, a área atividade científica engloba todas as atividades relacionadas com a investigação 

científica dos SSPL. Esta área é composta por apenas uma subárea: investigação em saúde pública. 

 

2. Subáreas 

As 18 subáreas da matriz de contratualização, distribuídas pelas cinco áreas, têm por base a publicação 

da OMS sobre as dez Operações Essenciais em Saúde Pública, bem como as áreas de competências 

expressas na Proposta de Lei n.º 49/XIII (Lei da Saúde Pública), e tem por objetivo possibilitar um 

planeamento e avaliação destes serviços e das suas capacidades, rumo a uma saúde pública mais forte.  

 

3. Desempenho 

A subárea observação do estado de saúde e bem-estar da população destina-se à recolha de dados e à 

produção de informação sobre as necessidades de saúde e seus determinantes, essencial não só às 
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atividades do planeamento em saúde, como a todas as restantes áreas de competência do SSPL. Esta 

subárea inclui as dimensões: diagnóstico de situação de saúde e monitorização do estado de saúde da 

população e dos seus determinantes. 

A subárea vigilância epidemiológica e resposta às emergências em saúde pública tem por objetivo 

monitorizar as doenças infeciosas e outros perigos para a saúde, de modo a guiar a avaliação do risco de 

forma atempada, o estabelecimento de prioridades e o planeamento de respostas de emergência. 

Assim, incluem-se nesta subárea as dimensões: caracterização das estruturas de apoio das 

comunidades, carta sanitária de risco, planos de contingência e investigação epidemiológica. Assume o 

interesse no estudo em saúde pública, da mobilidade urbana, do movimento das pessoas, da construção 

de edificações, do movimento dos veículos e do fluxo por eles gerado, que são também foco de estudo 

para a saúde pública, dividida e mapeada geograficamente. 

A subárea proteção da saúde utiliza a informação proveniente da observação e da vigilância para 

desenvolver programas capazes de proteger a saúde das doenças transmissíveis e dos perigos 

ambientais. Portanto, fazem parte desta subárea as dimensões: vacinação, saúde ocupacional, sanidade 

internacional, saúde ambiental e qualidade e segurança alimentar. Os SSP ao conhecer “o risco” e o que 

significa, conseguem conter aquilo que a priori determina o surgimento de uma doença. Só assim será 

possível prevenir, antecipar e agir antes que a doença se instale. Os trabalhos de prevenção da saúde 

são de antecipação à doença, combatendo seus possíveis agentes causadores. 

A subárea promoção da saúde promove a saúde e o bem-estar da população através da redução das 

desigualdades em saúde e da redução do risco proveniente dos determinantes sociais da saúde. Esta 

subárea inclui as dimensões: educação para a saúde, literacia e autocuidado, saúde oral, saúde escolar, 

ambientes saudáveis e estilos de vida saudáveis. 

A subárea prevenção da doença engloba todas as atividades relacionadas com a prevenção primária, 

secundária, terciária e quaternária, tendo por dimensão a gestão local dos programas de saúde 

prioritários da DGS, bem como dos programas de âmbito regional e de iniciativa local, do próprio SSP. 

A subárea governança para a saúde e bem-estar tem por objetivo assegurar o alinhamento interno 

(dos serviços de saúde) e externo (dos restantes setores da sociedade) com as principais necessidades 

de saúde da população/ grupos da população, numa perspetiva de participação e compromisso de “toda 

a sociedade” e de “todo o governo local”, na melhoria da saúde e bem-estar da população e da 

equidade. As suas dimensões incluem: o planeamento em saúde e os estudos de impacte na saúde. 

Finalmente a subárea atividades de autoridade de saúde tem por objetivo englobar intervenções 

legalmente atribuídas às autoridades de saúde, não enquadráveis nas outras subáreas da matriz. Esta 

subárea inclui as dimensões: lei da saúde mental, emissão de atestados e outros. 
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4. Serviços 

A subárea comunicação tem por objetivo a utilização de meios e tecnologias de comunicação modernos 

para apoiar a liderança, o envolvimento e o empoderamento da comunidade no que diz respeito à sua 

saúde. As suas dimensões são: a comunicação em saúde, e a mobilização social para a saúde. 

A subárea serviços assistenciais inclui os serviços prestados pelos SSPL diretamente aos utentes. As 

suas dimensões são: a consulta do viajante, a vacinação e outras. 

A subárea serviços externos refere-se aos serviços prestados a outras unidades funcionais do ACES/ULS 

ou outras entidades do setor da saúde. Inclui duas dimensões: auditoria e acreditação, e assessoria e 

consultoria. 

A subárea serviços colaborativos inclui os serviços prestados por profissionais dos SSPL noutras 

unidades funcionais do ACES/ULS ou outras entidades. As suas dimensões são: os serviços colaborativos 

internos, prestados noutras unidades funcionais do ACES/ULS, e os serviços colaborativos externos, 

prestados noutras entidades. 

 

5. Qualidade organizacional 

A subárea melhoria contínua da qualidade identifica as ações levadas a cabo pelos SSPL com o objetivo 

de melhorarem a qualidade dos processos que executam. Inclui as dimensões: acesso, e programas de 

melhoria contínua de qualidade e processos assistenciais integrados. 

A subárea segurança mede a segurança dos profissionais e dos utentes dos serviços de saúde. As suas 

dimensões são segurança de utentes, segurança de profissionais, e gestão de risco. 

A subárea centralidade na comunidade5 foi incluída, por proposta da ACSS, carece no entanto de 

esclarecimento desta entidade. 

A subárea satisfação mede a promoção da satisfação dos stakeholders na cultura organizacional dos 

SSPL. Divide-se em três dimensões: satisfação dos profissionais», satisfação dos utentes, e satisfação 

dos clientes internos. 

 

6. Formação 

A subárea formação interna inclui as atividades de formação desenvolvidas pelos SSPL tendo como 

destinatários os elementos da sua equipa multidisciplinar e a formação de internos e alunos de 

especialidade de enfermagem em Saúde Comunitária e técnicos de saúde ambiental. 

A subárea formação externa inclui as atividades de formação desenvolvidas pelos SSPL tendo por 

destinatários elementos externos ao serviço. A dimensão corresponde a todos os serviços de formação 

externa realizados pelos SSPL. 

                                                        
5 A proposta inicial da ACSS foi de “Centralidade no Cidadão”- tendo a CRSPN mudado para “Centralidade na Comunidade”. 
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7. Atividade científica 

A subárea investigação em saúde pública tem por objetivo a produção de resultados de investigação 

passíveis de serem aplicados na prática e na política de saúde pública. As suas dimensões são: 

colaboração com parceiros e outros serviços de saúde, a sociedade e as comunidades académica e 

científica, a publicação de artigos científicos, a apresentação de comunicações e participação em 

conferências, e outros trabalhos de investigação. 

 

8. Matriz multidimensional - Áreas, Subáreas, Dimensões e Ponderações  

Na proposta que a CRSPN apresenta, neste documento, estão identificadas todas as áreas, subáreas, 

dimensões e respetivas ponderações que permitem operacionalizar o IDG em 2017, para os SSPL.  

O cálculo do resultado do IDG para os SSPL, obedece às regras e especificações da nova contratualização 

para 2017, pretende criar um “ponto de partida” para ajudar a definir os objetivos e as atividades do 

plano de acã̧o. Dada a inexistência de dados em todas as áreas, em 2017, só e ́possível o seu cálculo 

para algumas que será negociado com a ACSS.  

A proposta de matriz para os SSPL apresentada neste documento será analisada conjuntamente com a 

ACSS numa reunião final a agendar, porquanto aborda algumas matérias que devem ser analisadas e 

negociadas conjuntamente, pelo que importa refletir e ponderar sobre o racional que se encontra 

subjacente à mesma. 

 

9. Consequências: Distribuição linear do desempenho das unidades funcionais 

Uma organização com uma cultura de melhoria contínua deve pressupor que perante a normal 

distribuição do desempenho das várias unidades/equipas, o foco seja melhorar o seu IDG / diminuir a 

diferença/ garantir melhores resultados em saúde.  

Quadro 1: Critérios e níveis de IDG para atribuição de incentivos institucionais (ACSS, 2017) 

Escalão Nível IDG Consequência 

1 < 50 Intervenção Conselho Clínico e de Saúde 

2 ≥ 50 e < 75 Acompanhamento (normal) 

3 ≥ 75 e < 85 Direito a Incentivos Institucionais – Nível I 

4 ≥ 85 e < 95 Direito a Incentivos Institucionais – Nível II 

5 ≥ 95 Direito a Incentivos Institucionais – Nível III 

 
Por outro lado, o não atingimento do IDG do SSPL justificado pela insuficiência das instalações e 

equipamentos ou por motivo de escassez de recursos humanos não deve penalizar os profissionais e 

deve originar medidas corretivas pelo ACES/ULS e ACSS, nomeadamente, quando necessário, iniciar 

um processo de recrutamento para o SSPL ou de reforço/melhoria das instalações e equipamentos 

necessários à atividade do SSPL. 
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Sempre que uma subárea ou dimensão não seja possível de operacionalizar, porque não se aplica ao 

SSPL em causa, esta ponderação que lhe corresponderia, será dividida pelas outras subáreas ou 

dimensões que se encontram no mesmo nível (dessa mesma área). 

Uma vez que os SSPL não possuem um histórico de contratualização, porque nunca contratualizaram 

nacionalmente, nem têm um sistema de informação adequado à contratualização proposta pela ACSS, 

implica que estes serviços terão que iniciar um percurso de uniformização de registos e procedimentos 

num sistema de informação a desenvolver, para que seja possível obterem um histórico de nível de IDG 

indexado à unidade. Só após ser cumprido o referido anteriormente, é que será possível que possa ser 

aplicado o descrito no quadro 1.  

Exemplo: Área de Desempenho  

Cada subárea tem a sua ponderação. Assim: 

 Observação do estado de saúde e bem-estar da população = 60 x 0,15 = 9  

 Vigilância epidemiológica e resposta às emergências em saúde pública = 30 x 0,15= 4,5 

 Proteção da saúde = 10 x 0,15= 1,5 

 Promoção da saúde = 50 x 0,15= 7,5 

 Governança para a saúde e bem-estar - não operacionalizada (valor atribuível seria de 0,14) 

 Prevenção da doença= 80 x 0,14= 11,2 

 Atividades de autoridade de saúde= 50 x 0,12 = 6  

o Total = 39,7 

Total ponderado = 39,7 x 100 / 866 = 46,16  

Em 2017, será ainda definida, experimentalmente, uma matriz de ponderação do IDG, para avaliar a 

influência do “contexto” sobre o desempenho. Dessa análise decorrera ́ a decisão de no processo de 

cálculo do IDG, ponderar ou não os Índices de Desempenho Setorial (IDS) das dimensões em função do 

contexto de cada unidade funcional. 

Esta análise incidira ́sobre a influência individual ou conjugada dos fatores seguintes: 

 Características sociodemográficas; 

 Estrutura etária dos utentes inscritos;    

 Densidade populacional; 

 Entrada ou saída massiva de utentes;    

 Idade da unidade funcional. 

Enumera-se de seguida a matriz multidimensional, por áreas, subáreas, dimensões e ponderações para 

os SSPL. 

                                                        
6 Dos 100 atribuíveis à área, retira-se o valor de 0,14 correspondente à governança para a saúde e bem-estar, por não ter sido 
operacionalizada. 
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Quadro 2: Matriz multidimensional para SSPL 

Áreas Subáreas 
Ponderação 

Subárea 
Dimensões 

Ponderação 
Dimensões 

Desempenho 

Observação do estado de saúde 
e bem-estar da população 

0,15 

Diagnóstico de situação de saúde 0,4 

Monitorização do estado de saúde da 
população e dos seus determinantes 

0,6 

Vigilância epidemiológica e 
resposta às emergências em 
saúde pública 

0,15 

Caracterização das estruturas de apoio das 
comunidades 

0,15 

Carta sanitária de risco 0,25 

Planos de contingência 0,2 

Investigação epidemiológica 0,4 

Proteção da saúde  
(Incluindo ambiental, ocupacional, 
qualidade e segurança alimentar e 
outros) 

0,15 

Vacinação 0,22 

Saúde ocupacional 0,19 

Sanidade internacional 0,19 

Saúde ambiental 0,20 

Qualidade e segurança alimentar  0,20 

Promoção da saúde  
(incluindo determinantes sociais e 
desigualdades) 

0,15 

Educação para a saúde, literacia e 
autocuidado 

0,2 

Saúde oral 0,2 

Saúde escolar  0,2 

Estilos de vida saudáveis 0,2 

Ambientes saudáveis  0,2 

Governança para a saúde e 
bem-estar 

0,14 
Planeamento em saúde  0,75 

Estudos de impacte na saúde 0,25 

Prevenção da doença 0,14 Programas nacionais prioritários 1 

Atividades de autoridade de 
saúde 

0,12 

Lei da saúde mental 0,1 

Emissão de atestados 0,5 

Outros 0,4 

Serviços 

Comunicação 0,3 
Comunicação em saúde 0,5 

Mobilização social para a saúde O,5 

Assistenciais 0,3 

Consulta do viajante 0,4 

Vacinação 0,4 

Outros 0,2 

Externos (prestados a outras 
unidades ou entidades) 

0,2 
Auditoria e acreditação 0,5 

Assessoria e consultadoria  O,5 

Colaborativos 0,2 
Internos 0,5 

Externos O,5 

Qualidade 
Organizacional 

Melhoria Contínua da 
Qualidade 

0,40 

Acesso 0,25 

Programas de melhoria contínua de qualidade 
e Processos assistenciais integrados 

0,75 

Segurança 0,30 

Segurança de utentes 0,40 

Segurança de profissionais 0,30 

Gestão do risco 0,30 

Centralidade na Comunidade 0,20 Centralidade na comunidade 1 

Satisfação  0,10 

Clientes internos 0,33 

Utentes 0,34 

Profissionais 0,33 

Formação 
Formação Interna 0,40 

Formação da equipa multiprofissional 0,5 

Formação de internos e alunos 0,5 

Formação Externa 0,60 Serviço de formação externa 1 

Atividade 
Científica 

Investigação em Saúde Pública 1 

Colaboração com parcerias e outros serviços 
de saúde, a sociedade e as comunidades 
académica e científica 

0,3 

Publicação de artigos científicos 0,3 

Apresentação de comunicações e participação 
em conferências 

0,2 

Trabalhos de investigação 0,2 
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C5. Lista de possíveis indicadores 

Todos os Indicadores, independente da fonte podem ser contratualizados. Se a atividade/intervenção 

existir, então pode ser monitorizada e contratualizada. Será necessário existir uma fonte primária da 

informação e preencher o Bilhete de Identidade do Indicador – descrição, numerador, denominador.  

Descrimina-se no quadro 3 a lista de atividades que os SSPL e a CRSPN recolheram. Será necessário em 

conjunto com a ACSS produzir, identificar e predefinir os indicadores a nível nacional a serem aplicados 

aos SSPL.  

Os limites (quantitativos e qualitativos) dos indicadores a serem negociados com a ACSS, para cada 

dimensão/subárea irão estar identificados e predefinidos (provisoriamente) a nível nacional para o ano 

de 2017, bem como as dimensões e os indicadores que serão utilizados para avaliação do IDG. Em anos 

subsequentes, e à medida que aumente o número de indicadores da Matriz de Indicadores, vai ser 

possível a escolha pelas unidades funcionais em função das atividades contratualizadas.  

 

1. Leitura do resultado do indicador 

O resultado de cada indicador é lido de acordo com a seguinte métrica:  

 Resultado dentro do intervalo esperado = 2 pontos  

 Resultado dentro da variação aceitável = 1 ponto 

 Não cumpre nenhuma das condições anteriores = 0  

 Intervalo esperado: conjunto de resultados que traduz uma boa prática. 

 Variação aceitável: conjunto de resultados que traduz uma prática aceitável.  

A definição dos intervalos esperados e das variações aceitáveis terá que ser consensualizada com a ACSS 

para os SSPL. 

 

2. Peso (valor) do(s) indicador(es) em cada dimensão ou subárea 

O peso de cada indicador, varia na relação inversa com o número de indicadores nessa dimensão ou 

subárea de acordo com seguinte métrica:  

Exemplo:  

Subárea: Observação do estado de saúde e bem-estar da população 

Dimensão: Diagnóstico de Situação de Saúde - Tem 1 indicador. 

 Resultado (indicador) =2 -2x100/2=100 (resultado da dimensão)  

 Resultado (indicador) =1- 1x100/2=50 

 Resultado (indicador) =0 -0x100/2=0  
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2.1. Resultado (Quem / Onde / Unidade de Observação/ Sistemas de Informação) 

Até à concretização da plataforma BI CSP, para efeitos de acompanhamento e monitorização, a 

evolução do desempenho nas várias subáreas e dimensões, será disponibilizada no IDG 2017, no Portal 

como unidade de observação a unidade funcional. O acesso a dados desagregados a nível do 

profissional/equipa de saúde, só será possível a nível do MIM@UF. 

A arquitetura de sistemas de informação existente no SNS baseia-se num conjunto de sistemas 

nacionais (registos), sistemas centrais (oferecem serviços a todas as instituições do SNS) e sistemas 

locais (de cada instituição), adequadamente interligados. No que concerne aos sistemas nacionais e 

centrais são geridos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E (SPMS), com quem a CRSPN 

terá que articular. Após finalizada e aprovada a matriz multidimensional a aplicar aos SSPL7, a CRSPN 

terá que propor bilhetes de identidade (definição e regras de cálculo) dos indicadores que serão 

propostos para contratualização e acompanhamento dos SSPL, assim como outros indicadores 

considerados pertinentes para o processo de acompanhamento ou monitorização. Esta etapa deverá ser 

conduzida entre a CRSPN, a ACSS e os SPMS. 

O quadro seguinte refere-se, a título de exemplo, a uma lista de atividades realizadas pelos SSPL, que 

servirá de enquadramento futuro, na produção de bilhetes de identidade dos indicadores dos SSPL que 

terão leitura na matriz aprovada e consequência num IDG a ser obtido. 

Quadro 3: Lista de atividades para produção futura de indicadores em saúde pública (2017) 

Subáreas Atividades 

Observação do estado 
de saúde e bem-estar 
da população 

Perfil local de saúde 
Diagnóstico de situação de saúde 

Vigilância 
epidemiológica e 
resposta às 
emergências em saúde 
pública 

Vigilância dos determinantes da saúde (alimentação, atividade física e consumo de tabaco) 
Vigilância das doenças de notificação obrigatória 
Vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis não sujeita a notificação obrigatória 
Vigilância epidemiológica de doenças não transmissíveis 
Vigilância epidemiológica de doenças profissionais 
Caracterização dos estabelecimentos de ensino e seus agrupamentos 
Caracterização dos infantários e creches 
Caracterização das estruturas residenciais para pessoas idosas, serviços de apoio domiciliário e 
centros de dia 
Caracterização das unidades privadas de saúde 
Caracterização das piscinas e dos estabelecimentos termais 
Caracterização dos estabelecimentos prisionais 
Mapeamento de riscos ambientais utilizando sistemas de informação — riscos biológicos 
Mapeamento de riscos ambientais utilizando sistemas de informação — riscos físicos 
Mapeamento de riscos ambientais utilizando sistemas de informação — riscos químicos 
Adaptação, monitorização e execução do plano de contingência saúde sazonal — módulo Verão 
Adaptação, monitorização e execução do plano de contingência saúde sazonal — módulo Inverno 
Adaptação, monitorização e execução do plano de contingência para as infeções respiratórias 
Adaptação, monitorização e execução do plano de contingência para a gripe 
Adaptação, monitorização e execução do plano de contingência para controlo de surtos e 
epidemias 
SINAVE – incluir módulo de referenciação entre SSPL, Regionais e Nacional. 

                                                        
7 Aprovada após reunião final entre a CRSPN e a ACSS. 
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Subáreas Atividades 

Proteção da Saúde 

Vacinação 
 Gestão do programa 
 Consultadoria, 
  Auditorias das redes de frio,  
 Monitorização trimestral das vacinas,  
 Vacinação a comunidades.  
 Ações de formação,  
 Exclusões para vacinação,  
 Gestão de stocks. 

Saúde Ocupacional 
 Programa local de saúde ocupacional 
 Segurança e saúde nos locais de trabalho 

Sanidade Internacional 
 Aplicação do Regulamento Sanitário Internacional 
 Vessel Sanitation Program (Exemplo: https://www.cdc.gov/nceh/vsp/ ) 

Qualidade e Segurança Alimentar 
 Prevenção e monitorização das toxinfeções alimentares coletivas 
 Formação de manipuladores de alimentos 
 Vigilância de géneros alimentícios /colheita de alimentos 
 Vigilância de estabelecimentos de produção e venda de géneros alimentícios 
 Ações de controlo oficial dos géneros alimentícios 

REVIVE - Rede de Vigilância de Vetores 
Programa de vigilância sanitária da água nas suas diversas utilizações (consumo humano, balneares, 
piscinas, hemodiálise, termais, minerais naturais, Engarrafadas) 
Programa de vigilância da qualidade do ar 
Emissão de pareceres: SIRJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação); SIR (Sistema da 
Indústria Responsável) e REAP (Regime de Exercício da Atividade Pecuária) 
Programa nacional de prevenção de acidentes 
Plano de prevenção e monitorização da Legionella pneumophila 
Habitação e saúde 
Vigilância das estruturas residenciais para pessoas idosas, centros de dia e serviços de apoio 
domiciliário 
Vigilância dos riscos do ambiente escolar 
Vigilância das instalações desportivas, recreativas e culturais 
Vigilância dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 
Vigilância dos estabelecimentos com serviço de refeições coletivas 
Vigilância dos estabelecimentos de estética, cabeleireiros, centros de tatuagens e solários 
Vigilância dos estabelecimentos de comércio e serviços de utilização pública 
Vigilância dos estabelecimentos industriais 

Promoção da Saúde  

Saúde Oral 
 Gestão do programa 
 Relatório anual 
 Auditorias 
 Consultadoria 

Saúde Escolar 
 Indicadores do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 
 Gestão do PNSE 
 Operacionalização do PNSE (escolas, alunos, docentes e não docentes) 

Alimentação e Nutrição 
 Vigilância do consumo alimentar e nutricional da população; 
 Vigilância e intervenção da disponibilidade alimentar da população 
 Mapeamento dos riscos alimentares e nutricionais 
 Avaliação da adesão a padrões alimentares específicos 
 Promoção da literacia alimentar e nutricional 
 Formação no âmbito de padrões alimentares e nutrição de profissionais de saúde 
 Formação no âmbito da qualificação de profissionais com influência nas práticas alimentares 
 Informação e capacitação a grupos específicos no âmbito da alimentação e nutrição 
 Implementar estratégias transversais e intersectoriais promotoras de ambientes e 

comportamentos alimentares saudáveis 

Governança para a 
saúde e bem-estar  

Estudos de impacte na saúde 
Plano local de saúde 
Plano local de vigilância e investigação epidemiológica em saúde ambiental 

https://www.cdc.gov/nceh/vsp/
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Subáreas Atividades 

Atividades de 
Autoridade de Saúde  

Juntas médicas de avaliação de incapacidade permanente 
Aplicação da lei da saúde mental 
Verificação de doença 
Verificação de óbitos 
Emissão de atestados no âmbito das eleições 
Emissão de atestados para cartas de condução 

Prevenção da doença  
 

Consensualizar com os responsáveis pelos Programas Nacionais Prioritários indicadores para os 
SSPL: 
 Programa Nacional da Diabetes 
 Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo 
 Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) 
 Programa Nacional de Promoção da Atividade Física 
 Programa Nacional da Saúde Mental 
 Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 
 Plano de prevenção das dependências 
 Intervenção em grupos específicos 
 Violência doméstica 
 Violência ao longo do ciclo de vida 
 Programa Nacional de Prevenção das Doenças Orais; 
 Programa Nacional Luta contra a Tuberculose  

Comunicação em saúde 
pública 

Programa de comunicação em saúde pública 
Boletim informativo 

Mobilização social para 
a saúde 

Participação na rede social 
Dinamização de parcerias com as instituições da comunidade com atividade de relevo para a saúde 

Assistenciais 
Consulta do viajante 
Tempos de espera, para agendamento de consulta, 
Consultas realizadas (definir tempo médio por consulta) 

Melhoria Contínua da 
Qualidade 

Programas de Melhoria contínua de qualidade e de processos assistenciais integrados 
Acesso 

Segurança 
Segurança de utentes 
Segurança de Profissionais 
Gestão do Risco 

Centralidade na 
Comunidade 

Centralidade na Comunidade 

Satisfação 
Clientes internos 
Utentes 
Profissionais 

 Formação Interna Formação da equipa multiprofissional 

Formação Externa 
Formação de internos e alunos 
Serviços de formação externa 

Investigação em Saúde 
Pública 
 

Colaboração com parcerias e outros serviços de saúde, a sociedade e as comunidades académica e 
científica 
Publicação de artigos científicos 
Apresentação de comunicações e participação em conferências 
Trabalhos de investigação 

 
 

D. CONCLUSÕES E PASSOS SEGUINTES 

O processo de contratualização dos SSPL é instrumental para o desenvolvimento das atividades na área 

da saúde pública, com ganhos efetivos para a população, reforçando a sua abrangência e relevância, 

harmonizando as práticas em vigor a nível nacional e assegurando coerência no tratamento dos SSPL, e 

dos seus profissionais.  

A Proposta de Lei n.º 49/XIII (Lei da Saúde Pública), que tem por finalidade consolidar e atualizar os 



Contratualização dos Serviços de Saúde Pública Locais 
Documento em progresso  

 

23 

progressos alcançados na área de intervenção específica da saúde pública, mantendo as suas 

atribuições e competências, mas reforçando as suas funções nobres e a capacidade dos seus serviços, 

refere que os SSPL devem definir um contrato-programa segundo carta de compromisso plurianual, a 

aprovar pelo diretor executivo do ACES ou pelo presidente do conselho de administração da ULS, 

mediante parecer favorável do SSPR. 

Nesta linha de pensamento, a contratualização dos SSPL é reconhecida como um instrumento 

estratégico essencial que promove uma maior responsabilização e transparência e potencia a obtenção 

de ganhos em saúde. Não existindo um processo de contratualização dos SSPL a nível nacional, importa 

dar início ao mesmo, num primeiro momento tendo por base os princípios orientadores do processo de 

contratualização de cuidados no âmbito do SNS para 2017, elaborados pela ACSS, adaptando os 

mesmos à realidade da saúde pública e suas especificidades, e num segundo momento, tendo por base 

os resultados dessa experiência, proceder à definição de um modelo de contratualização dos SSPL 

adequado à sua natureza única, de base holística, que exige cooperação intersectorial, abrangendo toda 

a população, em colaboração com a ACSS. 

Neste contexto, é definido o padrão mínimo de desempenho dos SSPL em linha com as dez Operações 

Essenciais da Saúde Pública da OMS, bem como nas áreas de competências definidas na Proposta de Lei 

(Lei da Saúde Pública), plasmando as mesmas na matriz multidimensional, a qual constitui a base do 

processo de contratualização dos SSPL. Importa, como passo seguinte, a CRSPN partilhar a mesma com 

a ACSS e definir os indicadores nacionais, regionais e locais, e a sua ponderação associada, que permita 

avaliar o desempenho destes SSP. 

Entende-se ainda necessário que CRSPN desenvolva um documento com “Orientações para Instalações 

e Equipamentos para os Serviços de Saúde Pública”, assim como um documento tendo em vista a 

uniformização de procedimentos, intervenções e registos em sistema de informação adequado, assim 

como formas de articulação adequadas e eficazes, no âmbito do processo de contratualização dos SSPL. 

A contratualização dos SSPL assume-se como um processo que pressupõe o cumprimento de um ciclo 

de fases sucessivas, sendo que cada uma delas exige capacidades técnicas e «know-how» bastante 

complexos, que só a experiência permite construir progressivamente. 

Paralelamente, é fundamental continuar a aprimorar os instrumentos de gestão, de governação clínica e 

de saúde, e os mecanismos de representação e de participação da comunidade. 

Propõe-se, como próximos passos, os seguintes: 

1º. Proceder ao envio do presente documento em matéria de contratualização dos SSPL (documento em 

progresso) por parte da CRSPN, ao Senhor Ministro da Saúde e ao Senhor Secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde, propondo-se, em caso de concordância, a colocação do mesmo no portal do SNS, durante o 

mês de agosto, para participação alargada, e recolha dos contributos dos cidadãos e das várias 
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entidades e profissionais, a envolver na Reforma da Saúde Pública, a qual se pretende amplamente 

participada; 

2º. O envolvimento e participação das vária USP no trabalho e documentos que se encontram a ser 

desenvolvidos pela CRSPN; 

3º. Promover a consulta individual em relação ao presente documento em matéria de contratualização 

dos SSPL  (documento em progresso)  por parte da CRSPN, das seguintes entidades: 

a) Dos Coordenadores Nacionais dos Cuidados de Saúde Primários, dos Cuidados de Saúde 

Hospitalares e dos Cuidados Continuados Integrados, sendo igualmente proposto o agendamento 

de uma reunião com os respetivos Coordenadores durante o mês de setembro sobre os 

documentos em progresso por parte da CRSPN; 

b) Da Ordem dos Médicos, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, do Sindicato 

Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos; 

c) Do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P., do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P., do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., do Instituto Português 

do Sangue e da Transplantação, I. P., e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.; 

4º. Proceder ao envio do presente documento em matéria de contratualização dos SSPL  (documento 

em progresso) por parte da CRSPN à Comissão de Saúde, a qual é a comissão competente em sede de 

Assembleia da República para prosseguir o debate na especialidade da Proposta de Lei n.º 49/XIII (Lei da 

Saúde Pública); 

5º. Deverá, também, ser assegurada a devida articulação entre este trabalho da contratualização dos 

SSP e o projeto BI-CSP (da iniciativa da Coordenação Nacional dos CSP – Grupo de Trabalho Governação 

Clínica e de Saúde), que se encontra em curso, sobretudo, no que diz respeito ao sistema de informação 

que lhe dá suporte; 

6º. Prosseguir com uma articulação estreita com a ACSS e os SPMS para a operacionalização do processo 

de contratualização nos SSPL, designadamente no que respeita ao sistema de informação necessário e 

adequado; 

7º. Assegurar o treino adequado dos profissionais de saúde pública na utilização das funcionalidades/ 

ferramentas informáticas essenciais no processo de contratualização, se encontra incluído no Programa 

de Capacitação dos SSP e seus profissionais, que se encontra a ser desenvolvido no âmbito da CRSPN; 

8º. Prosseguir com o desenvolvimento dos trabalhos da CRSPN no âmbito da contratualização dos SSPL 

conforme delineado no presente documento, e considerando os contributos e propostas que venham a 

ser recebidas pela CRSPN em todo este processo de consulta alargada.   
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ANEXO: Análise de Sistemas de Informação em Saúde Pública 
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Quadro 4:Sistemas de Informação em Saúde Pública (2017) 

Plataforma Descrição e Objetivos Temas e Tarefas Oportunidades de melhoria Interoperabilidade 

SISP - Sistema de 
Informação em Saúde 
Pública 

Sistema criado na ARS LVT que permite o registo das atividades 
(produção) das Unidades de Saúde Pública. 

Registo das atividades (produção) 
das Unidades de Saúde Pública 
(ANEXO). 

1) Agilizar o processo de registo. 

2) Permitir o cálculo de estatísticas e extração de dados (Por exemplo: os 
relativos às JMAI). 

Necessidade de interoperabilidade 
com outras plataformas onde são 
registadas atividades realizadas pelos 
SSPL 

(Ex: SINAVE, SICO). 

SINAVE - Sistema 
Nacional de Vigilância 
Epidemiológica 

Sistema informático criado para apoiar o SINAVE que permite o 
registo informatizado de notificações de DNO, a emissão de 
alertas automáticos às Autoridades de Saúde e a produção 
automática de informação estatística inerente ao processo de 
vigilância epidemiológica. 

1) Registo de notificações de 
DNO. 

2) Consulta e gestão de 
notificações de DNO. 

3) Registo de inquéritos 
epidemiológicos relativos a DNO. 

4) Consulta e recolha de 
informação relativa às DNO 
(inquéritos epidemiológicos). 

1)Possibilidade de extrair informação relativa às DNO notificadas na área 
geodemográfica de intervenção dos SSP. 

2)Necessidade de comunicar processos de rastreio a outros SSP, CDP, 
comunidades, outras unidades funcionais. 

3) Agilizar a criação de perfis de acesso aos profissionais dos SSP 
(médico, enfermeiro e técnico de saúde ambiental) 

4Referenciação de utentes para investigação ou para rastreio a outras 
USP via SINAVE 

5) A informação de investigação no SINAVE deve constar no Sclinico 
(resumo único da investigação). 

Necessidade de interoperabilidade 
com outras plataformas onde são 
registadas atividades realizadas pelos 
SSPL (Ex: Slicnico, SICO, Segurança 
Social). 

SIARS - Sistema de 
Informação da 
Administração Regional 
de Saúde 

Sistema de informação que agrega a informação dos software 
clínicos, e que permite o cálculo de indicadores (de produção, 
registo e qualidade) previamente definidos. Contém informação 
relativa aos diagnósticos codificados pela ICPC2. 

Permite a extração de informação relativa ao estado de saúde da 
população da área de influência das unidades funcionais, à 
produção das unidades funcionais do ACES/ULS, sendo que os 
indicadores utilizados são previamente gerados pelo sistema. 

Extração de informação que 
suporta a realização de atividades 
como as decorrentes da função 
de Observatório de Saúde. 

1) Permitir o acesso ao SIARS a todos os SSP. 

2) Extração de dados deve estar direcionada para as necessidades em 
saúde monitorizadas pelos SSP. 

3) Indicação da fórmula de cálculo dos indicadores utilizados. 

Necessidade de interoperabilidade 
com outras plataformas onde são 
registadas atividades realizadas pelos 
SSP (Ex: eVacinas, Diagnostico Saúde, 
Planos locais e regionais de saúde). 

MIM@UF - Módulo de 
Informação e 
Monitorização das 
Unidade Funcionais 

Sistema que complementa a informação de produção diária da 
Unidade Funcional com a informação mensal/anual trabalhada e 
agregada que é proveniente do SIARS. 

Semelhante ao SIARS mas com possibilidade de acesso a 
informação de nível individual. 

Extração de informação que 
suporta a realização de atividades 
como as decorrentes da função 
de Observatório de Saúde. 

1) Permitir o acesso a todos os SSPL e criação de um perfil para a Saúde 
Pública. 

2) Extração de dados deve estar direcionada para as necessidades dos 
SSPL USP. 

3) Indicação da fórmula de cálculo dos indicadores utilizados. 

4) Existência de um login por unidade funcional. 

 

SClínico - Software 
Clínico 

Software clínico criado para registar e consultar a informação 
clínica de utentes. 

Registo e consulta de informação 
clínica de utentes. 

1)Criação de perfil de registo para Saúde Pública 

2) Comunidades em Sclinico não parametrizadas. 

3)Ausência de registos em equipa. 

4) Trabalhar perfil de acesso ao Sclinico por grupo profissional. 

5) Permitir referenciações para os SSP locais, regionais e nacional 

6) Permitir que os SSP possam referenciar para outras unidades 

7) Permitir registar processos de acessória e gestão do ACeS. 
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Plataforma Descrição e Objetivos Temas e Tarefas Oportunidades de melhoria Interoperabilidade 

SILiamb - Sistema 
Integrado de 
Licenciamento do 
Ambiente 

Sistema que permite o registo da produção e da gestão de 
resíduos hospitalares produzidos. 

1) Registo e monitorização da 
quantidade de resíduos 
hospitalares produzida por tipo 
de resíduos e qual o destino dos 
mesmos. 

2) Licenciamento de empresas de 
transporte de resíduos 
hospitalares. 

3) Licenciamento de empresas 
recetoras de resíduos 
hospitalares. 

1) Proceder à total informatização do sistema. 

2) Cruzamento de dados entre as diferentes entidades com 
responsabilidade na gestão de resíduos hospitalares. 

 

SINUS / eVacinas  
Sistema de Informação 
para as Unidades de 
Saúde 
 

Sistema de informação que permite o registo da administração de 
vacinas, e o cálculo de taxas de cobertura vacinal. 

1) Registo da administração de 
vacinas. 

 

2) Cálculo de taxas de cobertura 
vacinal. 

1) Necessidade de criar perfil de Gestor para os SSP; 

2) Ter profissionais a colaborar com a SPMS 

3) Os SSP devem ser os responsáveis por validar as exclusões para 
vacinação 

4) Criar perfil de referenciação\consultadoria entre as USF/UCSP e os 
SSPL 

 

WebGDH 

Aplicação que funciona em ambiente web destinada à recolha, 
edição e agrupamento Grupos de Diagnósticos Homogéneos 
(GDH) de episódios de internamento, de cirurgia do ambulatório 
ou de ambulatório médico codificados, com vista à caraterização 
da produção hospitalar e à sua posterior faturação. 

 

Permitir o acesso a todos os SSPL para que seja possível extrair 
informação que suporte a realização de atividades como as decorrentes 
da função de Observatório de Saúde (nomeadamente o Diagnóstico de 
Situação de Saúde da população). 

 

SISO - Sistema de 
Informação para a 
Saúde Oral 

Sistema de apoio ao Programa Nacional de Promoção da Saúde 
Oral 

1) Emissão de cheque-dentista. 

2) Monitorização da emissão do 
cheque-dentista. 

3) Investigação. 

4) Auditoria ao Programa 
Nacional de Promoção da Saúde 
Oral. 

Necessidade referenciação: 

 Ao responsável regional (referenciação via USP) 

 Criar perfil de gestor para as USP, que permita receber referenciações 
das equipas de saúde familiar, ou enfermeiros de saúde materna 

 

SICO - Sistema de 
Informação dos 
Certificados de Óbito 
 

Sistema de informação que permite a articulação das entidades 
envolvidas no processo de certificação de óbitos, apresentando 
informação relativa aos óbitos certificados. 

 

Certificação de óbitos. 

1) Permitir o acesso aos dados de mortalidade da área geodemografia de 
intervenção dos SSPL. 

2) Disponibilização de informação mais orientada para as atividades dos 
SSP 

 

eVM – Vigilância da 
Mortalidade 

Sistema de informação que apresenta o número de óbitos em 
tempo real, ajuda a detetar e intervir “em crises de saúde 
pública”, e analisa automaticamente dados extraídos da base de 
dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO). 

Vigilância da mortalidade. 

1) Permitir o acesso aos dados de mortalidade da área geodemográfica 
de intervenção dos SSP. 

2) Disponibilização de informação mais orientada para as atividades dos 
SSP. 

 

PDS - Plataforma de 
dados da Saúde 

Sistema de partilha de informação clínica entre os vários níveis de 
cuidados e instituições (CSP/Hospital). 

Consulta de informação clínica. 
Ausência de resumo de dados em saúde pública a serem incluídos 
(investigação epidemiológica, comunidades, consulta do viajante). 

 

RNU - Registo nacional 
de Utentes 

Base de dados para identificação dos utentes do SNS. 
Consulta de dados gerais de 
utentes (Ex: contactos). 
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Plataforma Descrição e Objetivos Temas e Tarefas Oportunidades de melhoria Interoperabilidade 

SIGS - Sistema de 
Informação Geográfica 
da Saúde 
(Planeamento) 

Sistema de informação geográfica para produzir indicadores 
relevantes, que proporcionem coerência e ajustamento do 
sistema de saúde à realidade socioeconómico atual. 

 Ausência de sistema único e nacional  

SONHO-CSP - Sistema 
Administrativo para os 
Cuidados de Saúde 
Primários 

Cobrir necessidades administrativas dos CSP    

PEM - Prescrição 
Eletrónica Médica 

Sistema que permite assegurar a prescrição médica por via 
eletrónica. 

Prescrição por via eletrónica. Aumentar a velocidade do sistema.  

Registo das JMAI 

Documento Excel que permite o registo e descrição da história 
clínica, exame objetivo, cálculo da incapacidade e criação do 
atestado multiusos, sendo utilizado como apoio à realização das 
JMAI. 

Realização das JMAI. 
Criação de base de dados que permita extrair informação estatística 
relativa às JMAI realizadas. 

 

Registo das DNO 
Documento Excel que permite a construção de uma base de 
dados das notificações de DNO 

Análise da evolução das 
notificações de DNO. 

Obtenção de informação semelhante via SINAVE.  

SI.VIDA 
Sistema de informação que permite a monitorização e 
acompanhamento de utentes com VIH/SIDA. 

Extração de informação que 
suporta a realização de atividades 
como as decorrentes da função 
de Observatório de Saúde. 

1) Permitir o acesso a todos osSSP.  

SiiMA Rastreios 

Sistema de informação para gestão de Programas de Rastreios 
Populacionais que permite a implementação do circuito funcional 
do processo de rastreio desde o convite para o exame até ao 
tratamento e seguimento. 

Extração de informação que 
suporta a realização de atividades 
como as decorrentes da função 
de Observatório de Saúde. 

1) Permitir o acesso a todos os SSP.  

iGeoMap 

O Sistema de Informação Geográfica para disponibilização das 
cartas de risco sanitário, disponibiliza a localização de pontos e 
permite a sua visualização. 

 1) Criar um perfil nacional para registo agregado à contratualização  

SIR - Sistema de 
Indústria Responsável 

O SIR estabelece os procedimentos necessários ao acesso e 
exercício da atividade industrial, à instalação e exploração de 
Zonas Empresariais Responsáveis (ZER), bem como ao processo de 
acreditação de entidades no âmbito deste sistema 

1) Emissão de pareceres 

2) Acompanhamento dos 
processos industriais 

Cruzamento de dados entre as diferentes entidades com 
responsabilidade no licenciamento da atividade industrial (fonte primária 
de informação) 

 

SIRJUE - Sistema de 
Informação de Regime 
Jurídico da Urbanização 
e Edificação 

O SIRJUE é um sistemaInformático que permite a tramitação 
desmaterializada das consultas às entidades externas aos 
municípios, da Administração Central, direta e indireta, nos 
procedimentos consagrados no regime jurídico da urbanização e 
da edificação 

1) Emissão de pareceres 

2) Acompanhamento dos 
processos camarários 

Cruzamento de dados entre as diferentes entidades com 
responsabilidade no licenciamento camarário (fonte primária de 
informação) 

 

ALWEB 

O ALWEB é uma ferramenta que permite efetuar consultas on-
line e via internet dos resultados das amostras 
entregues no laboratório. 
http://alweb.arsnorte.min-saude.pt 

Sistema de consultas de 
resultados de amostras 

Ausência de sistema único e nacional para a rede de laboratórios  

REVIVE     Em construção. 

 

http://alweb.arsnorte.min-saude.pt/

