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Proposta de revisão e atualização de conceitos, bem como da missão, modelo 

e responsabilidade funcional das URAP 

Com a publicação do DL 28/2008, de 22 de fevereiro, foram criados os Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACeS) e as suas Unidades Funcionais (UF).  

Os ACeS constituem as entidades orgânicas que asseguram a prestação dos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) em todo o país, e para a consecução de tais objetivos dispõem de várias UF que 

constituem os seus “serviços operacionais”, onde se alocam os diferentes profissionais necessários à 

prestação de cuidados de saúde, que sejam considerados essenciais em CSP. 

A missão dos CSP, face ao atual paradigma epidemiológico e demográfico da população portuguesa, é 

cada vez mais extensa, exige saberes técnicos e científicos diversos e progressivamente mais amplos.  

Tal, implica a atitude permanente de procurar a melhor organização para as suas intervenções: 

Quando? Como? Onde? Quem é(são) o(s) profissional(ais) mais indicado(s) para desempenhar um 

determinado cuidado de saúde, tendo em conta a singularidade de cada cidadão e do seu contexto e 

a obtenção de sinergias com os contributos de todos os prestadores? 

De entre as várias UF de um ACeS as URAP foram pensadas para agregar, gerir e otimizar um conjunto 

muito diversificado de recursos e de competências específicas, na altura e ainda hoje escassos nos CSP, 

mas necessários para proteger e promover a saúde das pessoas, famílias e grupos de uma comunidade.  

O número e tipo de profissões por URAP é muito díspar entre elas e, como tal, está a gerar graves 

desigualdades e iniquidades na prestação dos CSP no país, que urge colmatar. 

As URAP têm tido como principal missão organizacional aumentar a capacidade resolutiva das 

diferentes UF de cada ACeS, que pressupõe a ação de equipas abertas, flexíveis, dinâmicas, que se 

formam, se modificam e findam em função da necessidade da cada pessoa, família, grupo ou 

comunidade em cada situação e momento. 

Daqui, resultou que a CNCSP, em coerência com a missão que lhe foi atribuída pelo MS de aumentar a 

resolutividade dos CSP, decidiu ouvir profissionais do terreno nomeadamente das URAP, promovendo 

um Grupo de Trabalho (GT) para apresentar uma proposta de Contratualização para estas unidades, 

que, também, induziu a prévia discussão sobre o que se deve esperar de uma URAP à luz do mais amplo 

conceito de saúde e dos mais atuais princípios nacionais e internacionais que norteiam a organização 

dos serviços de saúde. 

Este GT produziu o documento, que se anexa, e que mereceu a aprovação, na generalidade, por 

parte da CNCSP, em reunião no dia 19 de outubro de 2017.  

Contudo, foi sentido pela CNCSP que, decorridos quase 10 anos desde a publicação do DL 28/2008, se 

deveria redigir um documento que atualizasse, melhor enquadrasse e explicitasse alguns aspetos 

relacionados com as competências e o funcionamento das URAP e dos profissionais que as integram, 

que, de momento, deverão desde já ser submetidas ao Senhor SEAS para homologação e que, 

posteriormente, deverão integrar a proposta de revisão do DL 28/008 a apresentar pela CNCSP, 

designadamente: 
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1. A URAP é uma UF especial, porque agrega diversas profissões (cerca de 10 licenciaturas) e não 

tem uma população afeta, de forma permanente e continuada.  

Há uma URAP por cada ACeS, embora possam existir vários polos (estrategicamente 

decididos para salvaguardar o melhor acesso da população aos cuidados de saúde) e vários 

núcleos (agregando os profissionais da mesma profissão, facilitando a formação interpares, 

promovendo uma maior massa crítica e boas práticas). 

2. A atual designação de URAP deverá ser reconceptualizada de modo a melhor espelhar os 

contributos que os seus profissionais devem dar aos utentes e às restantes UF.  

Sugere-se que se passe a designar de “Unidade Multiassistencial em Saúde” (UMS). 

3. A URAP “reúne competências para: 

a. Prestar serviços assistenciais - serviços prestados, em intervenções individuais, de 

grupo e comunitárias, de acordo com as competências de cada área profissional; 

b. Prestar serviços de consultoria - serviço disponibilizado a todas as equipas do ACeS, 

com vista ao planeamento, à harmonização das atividades e à otimização dos 

processos, procedimentos e práticas no âmbito das competências específicas dos 

profissionais disponíveis na URAP; 

c. Propor e colaborar na organização das ligações funcionais entre o ACeS, os serviços 

hospitalares e instituições, serviços e organizações da comunidade;  

d. Elaborar propostas de projetos promotores de ganhos em saúde; 

e. Promover e participar na articulação entre as diversas unidades funcionais do ACeS, 

idealmente a partir de situações e de projetos específicos, que sejam motivadores da 

transdisciplinaridade e da cooperação interprofissional em CSP;  

f. Participar no planeamento e na execução dos projetos de intervenção no âmbito da 

prevenção, da proteção e da promoção da saúde da população em geral ou de grupos 

específicos desta; 

g. Promover a monitorização dos serviços para otimização de boas práticas e a 

rentabilização do desempenho dos seus profissionais; 

h. Promover e participar na formação em diversas áreas profissionais, nas diferentes 

fases: pré-graduada, pós-graduada e contínua; 

i. Participar e promover projetos de investigação em saúde e em serviços de saúde.” 
(Coordenação Estratégica CSP, maio 2011). 

4. Nas URAP devem existir cinco núcleos essenciais, correspondendo a uma “carteira básica de 

serviços e atividades” universal a todos os ACeS, no sentido de assegurar equidade aos 

cuidados de saúde por parte da população portuguesa: Nutrição; Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional; Psicologia; Serviço Social e Cardiopmeumologia.  

Outros núcleos deverão ser decididos caso a caso (como a existência de terapeutas da fala, 

técnicos de radiologia, de análises ou outros). 
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5. Em cada ACeS deve ser criada uma “Unidade de Saúde Oral” (com Médico Dentista, Higienista 

Oral e Assistente dentária) dado os problemas e necessidades em Saúde Oral (prevenção 

primária, secundária e terciária) serem de uma universalidade, recorrência e magnitude tais 

que a justificam.  

6. Os profissionais da URAP devem ficar sediados a tempo inteiro na URAP, em vez de terem 

pequenas cargas horárias rígidas alocadas a diferentes UF.  

Esta solução de não espartilhar carga horária garante melhor rentabilização dos seus 

profissionais, maior apoio interpares e intersubstituição, assegura uma maior garantia de 

colaboração efetiva e permanente às outras UF sempre que necessário e um maior e melhor 

suporte à população do ACeS.  

Assim, as atividades dos diversos profissionais da URAP devem ser identificadas e planificadas 

em articulação com todas as UF e decididas e supervisionadas pelo Conselho Clínico e de 

Saúde, como todas as das demais UF, em função das necessidades em saúde da população 

previstas no Plano Local de Saúde, Planos Regional e Nacional de Saúde. 

7. A articulação e complementaridade entre todos os profissionais das diferentes UF deve ser 

ágil, simples, rápida e desburocratizada, exclusivamente centrada no cidadão. Deverá ser 

garantida a partilha da informação que cada profissional recolhe e regista num único sistema 

de informação - SClínico, bem como as diversas avaliações, opiniões e sugestões sobre um 

dado utente, num dado momento. 

8. A habitualmente mencionada “referenciação” dos utentes, não se deve limitar à rotineira 

emissão de uma “credencial” por um dos profissionais, que tem implícita uma cultura de 

transferência e aligeirar de responsabilidades entre profissionais e serviços, mas, sim, deve 

resultar da partilha de saberes e de competências, da decisão tomada em conjunto sobre como 

se deve desenvolver uma intervenção multiassistencial e integrada, naquele caso, naquela 

pessoa em concreto. 

A “referenciação” deve passar a ser o momento em que se clarifica e define o que e quando 

compete a cada um dos intervenientes executar (envolvendo necessariamente o utente, e 

quando necessário a família ou cuidadores), como, também, constituir a oportunidade para 

decidir como avaliar o resultado final em saúde no doente, resultante daquela intervenção 

mais completa, multidisciplinar, integrada e obviamente sinérgica. 

9. Assim, a Contratualização da URAP deverá contribuir para monitorizar e avaliar o desempenho 

desta UF e dos seus profissionais para o atingir dos objetivos do ACeS, em termos da saúde da 

sua população e do respetivo Plano de Atividades, como medir o Plano de Ação, o desempenho 

e contributos da própria URAP para aqueles, bem como, ainda, o desempenho em termos de 

quantidade, qualidade, efetividade e eficiência dos seus diversos profissionais. 

 

Por último, como o “GT da Contratualização das URAP” elaborou uma interessante lista de 

indicadores para esta UF e para os diversos profissionais e a APMIR tomou a iniciativa de nos enviar 

outros indicadores relativos ao desempenho dos técnicos de radiologia, todos estes indicadores 
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devem ser remetidos ao Grupo Técnico Nacional dos Indicadores para os validarem e garantirem 

a sua utilização já no processo de Contratualização com as URAP para o ano 2018.  

 

5 de janeiro de 2018 

 

Henrique Botelho 

Coordenador Nacional para a Reforma do SNS, área dos Cuidados de Saúde Primários 


