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SIGLAS E ABREVIATURAS  

  

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde  

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde  

ARS - Administração Regional de Saúde  

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo  

CNCSP – Comissão Nacional para a Reforma do SNS área dos Cuidados de Saúde Primários 

DE – Diretor Executivo  

DGS – Direção Geral da Saúde  

ECCI – Equipa de Cuidados Continuados Integrados  

IPI – Intervenção Precoce na Infância  

IPSS – Instituições Privadas de Solidariedade Social  

MA – Manual de Articulação  

NACJR – Núcleos de Apoio à Crianças e Jovens em Risco  

OMS – Organização Mundial de Saúde  

PA – Plano de Ação  

PAUF – Plano de Ação da Unidade Funcional  

PD ACeS – Plano de Desempenho do ACeS  

PLS – Plano Local de Saúde  

PNS – Plano Nacional de Saúde  

PRS – Plano Regional de Saúde  

RI – Regulamento Interno  

RSI – Rede Social de Inserção  

SI - Sistema de Informação  

SIARS - Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde  

SO – Saúde Oral (compreende Higiene Oral e Medicina Dentária)  

SISO – Sistema de Informação de Saúde Oral  

SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce  

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  



3  

  

UCF – Unidade Coordenadora Funcional  

UCC – Unidade de Cuidados Continuados  

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde  

UF – Unidade Funcional  

ULS - Unidade Local de Saúde    

URAP - Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados  

US - Unidade de Saúde  

USF – Unidade de Saúde Familiar  

USM – Unidade de saúde Multiassistencial  

  

     



4  

  

GLOSSÁRIO  

  
Carteira Básica de Serviços - conjunto definido de intervenções que todas as URAP deverão 

realizar, servindo como referencial para comparação.  

  

Co-produção de Saúde – cuidados prestados numa relação recíproca e igual entre profissionais, 

indivíduos utilizadores de serviços de saúde, as suas famílias e a comunidade a que pertencem. 

Implica uma relação a longo prazo entre pessoas, profissionais de saúde e sistemas de saúde 

com a informação, em que a tomada de decisão e o serviço prestado são partilhados ( in OMS, 

A69/39; 15 abril 2016 Framework on integrated, people centered health services).   

  

Cuidados Centrados na Pessoa – uma perspetiva de cuidados de saúde conscientemente 

centrada no indivíduo, carreira, família e comunidade, enquanto participante e beneficiário de 

sistemas de saúde confiáveis que se organizam em volta das necessidades das pessoas em vez 

de na patologia, respeitando as preferências individuais. Os cuidados centrados na pessoa 

exigem indivíduos com literacia, que tomam decisões e participam na gestão da sua saúde e 

cujos cuidadores atingem a funcionalidade maximizada num ambiente de trabalho favorável. Os 

cuidados centrados na pessoa são mais amplos do que os cuidados centrados no paciente ou 

no indivíduo, juntando aos cuidados clínicos um ambiente salutogénico atentando na saúde das 

pessoas no seio das suas comunidades e no seu papel crucial na formação de políticas de saúde 

e serviços de saúde. (in OMS, A69/39;15 abril 2016 Framework on integrated, people centered 

health services).   

  

Educação para a Saúde – combinação de experiências de aprendizagem desenhadas para 

ajudar os indivíduos e as comunidades a melhorar a sua saúde, promovendo o conhecimento ou 

influenciando as suas atitudes. (in OMS, A69/39;15 abril 2016 Framework on integrated, people 

centered health services).   

  

Integração clínica – integração entre clínicos e utentes no sentido d e reforçar a continuidade 

de cuidados de acordo com as necessidades dos utentes, independentemente das diversas 

disciplinas ou áreas de saber constituintes da URAP (Valentijn PP, 2013).  
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Monitorização - a 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.  

  

Serviços de Saúde Integrados - serviços de saúde geridos de forma a que as pessoas recebam 

um continuum de promoção de saúde, prevenção da doença, diagnóstico, tratamento, gestão da 

doença, reabilitação e cuidados paliativos, coordenados através de diferentes níveis e locais de 

cuidados dentro e além do sector da saúde, de acordo com as suas necessidades no decurso 

do seu ciclo de vida (in OMS, A69/39;15 abril 2016 Framework on integrated, people centered 

health services).   
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1 Grupo de Trabalho para desenvolvimento da contratualização das 

URAP  

  

A constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar orientado para o desenvolvimento do 

processo de contratualização para as Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) 

teve na sua génese o objetivo de preparar este processo, em toda a sua complexidade, para que 

2017 seja o ano de apresto para o futuro, no âmbito da prossecução da continuidade da missão 

e do cumprimento dos objetivos que compõem o Plano Operacional da CNRCSP.  

  

Nesse sentido, o Grupo de Trabalho iniciou a sua atividade com o propósito de fornecer àquela 

CNCSP informação fundamentada para suportar a proposta de desenvolvimento dos elementos 

basilares no processo da contratualização futura das URAP, respeitando a recente mudança de 

paradigma neste domínio. Assim, visando a elaboração de uma Matriz com respetivas áreas; 

subáreas; dimensões; subdimensões; mas também dos indicadores específicos para aquela 

Unidade Funcional, mostrou-se imperativa uma prévia reflexão acerca daquela que é a atual 

realidade das URAP do país face à definição desta UF, constante no DL 28/2008 de 22 de 

fevereiro.  

  

Daqui, rapidamente emergiram vários aspetos dissonantes que resultam de uma multiplicidade 

de fatores relativos à diversidade e variabilidade de natureza organizacional e funcional, com 

especial relevo para a constituição; corpo profissional; dinâmica interna; articulação externa; 

carteira de serviços; recursos materiais e logísticos, sistemas de informação, etc. Não obstante, 

entre uma complexa constelação de dimensões díspares constatada esteve sempre presente no 

grupo um denominador comum referente a um sentido de identidade, ainda que num plano 

abstrato, que importava enformar e tornar concreto. Esta proto-identidade alicerçou-se na partilha 

entre os elementos da essência subjacente à forma de abordar o Utente e a Saúde na sua 

natureza multidimensional. Produto desta reflexão surgiram várias ideias que reclamam 

alterações à prévia definição de URAP e que parecem enquadrar-se em dois eixos:   

  

- O primeiro diz respeito à ideologia que orienta a nossa prática profissional nos 

diferentes domínios, alinhada com a visão da CNCSP, designadamente, quanto à centralidade 

no utente, à qualidade de prestação de cuidados de saúde integrados e aos ganhos em saúde. 

Assim, mantendo o respeito pela especificidade própria das várias disciplinas e saberes 

representados na Unidade Funcional que integramos, mas também por todos aqueles 

provenientes de outras UF e de diferentes níveis de diferenciação de cuidados de saúde, 

reconhecemos como objeto ambicionado um maior diálogo e articulação entre estes saberes, 
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mantendo Saúde e Utente como foco central do seu estudo e visando uma intervenção integrada 

com resultados combinados que, como um "todo" será sempre maior que a soma das "partes".   

  

- O segundo eixo, de natureza organizacional, reflete a dinâmica interna e de 

articulação externa com as demais UF dos CSP, níveis diferenciados de cuidados de saúde e 

outras estruturas intervenientes que compõem a extensa realidade multidimensional da Saúde. 

Aqui, como ponto de partida tomou-se a dificuldade de gestão interna da URAP que arrisca 

colocar em causa uma verdadeira identidade e funcionalidade, pelo que o exercício de múltiplos 

papéis exigido aos seus profissionais de acordo com sua especialização e competências na 

operacionalização de inúmeros programas; projetos; prestação cuidados diretos; consultoria; 

formação interna e externa; investigação; etc., em colaboração ou não com outras UF (plasmados 

nos Plano de Ação, Regulamento Interno e Manual de Articulação), ou atividade própria da 

URAP, geram um elevado grau de complexidade no que concerne à gestão e organização 

interna. Acresce a dificuldade expressa no caso das ULS que na prática os profissionais da URAP 

são integrados em serviços sedeados no Hospital e dificilmente funcionam como URAP.  

  

Esta realidade obriga a uma (re)conceptualização e clara definição do conjunto de normas que 

regulamente toda a atividade que os profissionais da URAP desenvolvem por forma a otimizar 

recursos e maximizar performance e resultados, mas também evitando a visão reducionista da 

Unidade como sendo uma bolsa de recursos assistenciais distribuíveis, despegados de uma linha 

de ação comum e agregadora, própria da Unidade a que pertencem. Foi neste seguimento que, 

de forma consensual, se considerou importante ou mesmo necessário que se alterasse a 

designação que identifica a atual Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados para outra que 

refletisse não só a ideologia espelhada acima, no primeiro eixo, como também o modus operandi 

que lhe é subjacente.   

Assim, propõe-se que se passe a designar Unidade de Saúde Multiassistencial – USM.  

Posto isto e tendo em conta que nas grandes organizações, ou em estruturas de grande 

envergadura, raramente se verifica a vantagem de todos os elementos de uma unidade serem 

recursos disponíveis a tempo inteiro para um único fim, procurou-se enquadramento num modelo 

de organização matricial no qual se postula que os profissionais, estando alocados a tempo 

inteiro a uma só estrutura funcional, podem também ser destinados a integrar ou colaborar em 

um ou mais programas ou projetos, a tempo inteiro ou parcial. Nesta perspetiva conciliam-se os 

papéis de um gestor funcional, responsável por coordenar a atividade global dos profissionais da 

URAP, sem conflituar com a gestão ou coordenação paralela de outro elemento, responsável por 

um programa ou projeto com responsabilidades no trabalho que neste esteja implicado.   
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Este tipo de organização e os princípios em que assenta, reflete e orienta o modo de atuação em 

diferentes âmbitos, dos profissionais da URAP possibilitando que trabalhem integrados em mais 

que um domínio (consolidados no processo de contratualização), sem que implique qualquer tipo 

de desvinculação, continuando a reportar à estrutura funcional de origem permitindo a avaliação, 

monitorização, impacto e resultados desse trabalho.  

Balizado por estes dois eixos, o Grupo considerou adotar uma metodologia de trabalho que 

facilitasse a produção em duas frentes optando por consenso criar dois subgrupos. O primeiro, 

denominado Subgrupo da Legislação, centrou-se na elaboração dos documentos que refletem 

a proposta para uma atualização do enquadramento legal da URAP, plasmada no Decreto-Lei 

28/2008 de 22 de fevereiro e ainda, na proposta para a publicação de um diploma legal que 

regulamente a organização e funcionamento desta unidade funcional nas suas diversas 

dimensões: natureza e âmbito de intervenção, missão e atribuições, princípios orientadores, 

compromisso assistencial e carteira de serviços, estrutura organizacional e modelo de 

funcionamento, constituição da unidade, recursos humanos, financeiros e técnicos, condições 

para o exercício da atividade, política de qualidade, monitorização e avaliação.   

O segundo, Subgrupo da Matriz e Indicadores, focou-se na construção da matriz, sua estrutura 

e respetivos indicadores e teve por base a realidade atual das URAP do país com toda a 

diversidade e complexidade inerentes, funcionando por um lado como elemento facilitador pela 

riqueza e experiências modelo com boas práticas, mas também como barreira no que se refere 

ao processo de uniformização e consolidação de algumas etapas neste trabalho.  

Na elaboração dos indicadores surgiu outra barreira significativa respeitante às limitações 

impostas pela fraca adequação dos sistemas informáticos, nomeadamente o SClínico, com 

formas de registo pobres e não específicas, reduzindo o registo de informações a texto corrido 

em campo aberto, na maioria dos perfis para os profissionais que constituem as URAP. Posto 

isto, na construção dos indicadores definimos três diferentes níveis tendo em conta: 1) os dados 

que presentemente registamos e retiramos do SIARS (SClínico); 2) os dados que registamos 

mas não no SClínico (registos em Excel e outras plataformas, por exemplo); e 3) aqueles 

indicadores que gostaríamos de contratualizar caso o SClínico permitisse o registo de informação 

adequada (indicando sugestões para esta adequação).  

  

Em tom de conclusão permitimo-nos dizer que o trabalho desenvolvido tem sido muito profícuo, 

respeitando na medida do possível os timings propostos, conscientes porém de que este 

contributo se trata de um ponto de partida em direção àquela que será a meta maior desta 

demanda, para que avance o processo de contratualização das URAP que se explana abaixo, 

mas também para a evolução e maturação destas Unidades Funcionais de crescente e inegável 

importância nos CSP, dando continuidade àquela que é a mui nobre missão da Coordenação 
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Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde para a Área dos Cuidados de Saúde 

Primários.  

  

  

2 O Modelo de Contratualização  

A presente proposta de modelo de contratualização das URAP foi pensada tendo em conta 

documentos nacionais dos serviços de saúde como o da DGS “Modelo de Governação em Saúde 

– mais informação melhor saúde” e os programas de saúde prioritários e metas de saúde para 

2020 ou documentos produzidos na sociedade civil como “Um futuro para a Saúde- todos temos 

um papel a desempenhar” da Fundação Calouste Gulbenkian ou ainda documentos 

internacionais nomeadamente da OMS como “Framework on integrated people centered health 

services”1 na sua estratégia nº 3 “Reorienting the model of care”, tornando o seu foco mais 

preventivo e de promoção de saúde ao longo do ciclo de vida que curativo e centrado no modelo 

biomédico tradicional.  

Importa repensar a URAP, sua missão, âmbito, objeto e modelo. A URAP presta cuidados 

assistenciais de fisioterapia, nutrição, psicologia, saúde oral (higiene oral e medicina dentária), 

serviço social e terapia ocupacional, sem prejuízo de outros que venham a ser considerados 

fundamentais para a população da área geográfica do ACES, em função das necessidades dos 

indivíduos e população, indo de encontro aos programas nacionais de saúde e respetivos planos 

locais de saúde do ACES.  

A URAP participa e promove a melhoria de competências de gestão da saúde pelo próprio 

cidadão ou grupos populacionais numa perspetiva de prevenção da doença e de promoção da 

saúde.  

Participa na formação dos diversos grupos profissionais do ACES e dos parceiros da comunidade 

com quem articula, no âmbito das suas diferentes disciplinas e especialidades. A URAP promove 

a articulação e integração de cuidados com todas as outras unidades funcionais e com as 

unidades hospitalares da área de abrangência do ACES. A cooperação da URAP tem por base 

o planeamento da intervenção do profissional de acordo com o diagnóstico de situação aferido 

por este. Assim, a URAP articula-se com UCC, UCSP, USF e USP. Na articulação externa são 

considerados os serviços hospitalares e outros prestadores de serviços na comunidade, como 

equipas/grupos de trabalho (rede social, CPCJ, IPSS; Agrupamentos de Escolas; Tribunais e 

respetivas Equipas de Assessoria; Autarquias entre outras).  

  

  

                                                
1 http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centredcare/Overview_IPCHS_final.pdf?ua=1  
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No momento atual, reconhecem-se diferentes tipos de maturidade e de desenvolvimento das 

URAP a nível nacional, bem como a inter-articulação com outros níveis de cuidados e Unidades 

Funcionais no mesmo ACES.   

  

Este documento focaliza a sua atenção no processo de contratualização da URAP a partir do seu 

PAUF concretizado numa Matriz com indicadores e atividades que contribuem para a 

prossecução de objetivos de melhoria da saúde da população e, na sua parte, para os objetivos 

e metas do ACeS no qual se insere.  

  

  

  

3 FINALIDADES E OBJETIVOS  

 Finalidade  

A partir do conceito consensualizado de URAP, pretende-se melhorar a qualidade do 

desempenho desta Unidade Funcional do ACeS e contribuir para uma melhor governação de 

saúde, tendo em vista a melhoria da saúde da população. O documento deve ser entendido como 

referência para a contratualização e para o desenvolvimento do sistema de informação das 

URAP, servindo de apoio à produção de legislação específica e demais documentação, no 

âmbito da Reforma Nacional para os Cuidados de Saúde Primários. Identifica necessidades de 

sistema de informação e de registo informático da atividade dos profissionais das URAP. Foi 

construído com consulta à legislação de UF já regulamentadas como as USF, UCSP e UCC e a 

partir dos documentos orientadores para a contratualização 2017 produzidos pela ACSS.  

  

Objetivos  

1. Identificar necessidades para a contratualização com as URAP;  

2. Propor o modelo de contratualização e seu acompanhamento regional e nacional;  

3.Propor alteração a legislação dos ACeS com regulamentação das URAP.  
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4 CONTRATUALIZAÇÃO das URAP  

4.1  Presente  

Até ao presente não existiu contratualização com as URAP a nível nacional2, verificando-se 

apenas algumas experiências locais com a criação de indicadores de processo, não permitindo 

comparabilidade nacional e não refletindo o “core business” das URAP.  

A ACSS, no documento denominado “Termos de Referência para Contratualização de Cuidados 

de Saúde no SNS para 2017”, orienta a contratualização com todas as UF, pelo que nos 

baseámos nele para adaptar à realidade e especificidade das múltiplas URAP.  

Posteriormente e com a experiência adquirida, prevemos um modelo de contratualização mais 

adequado ao perfil de competências específicas das URAP, distinto das restantes Unidades 

Funcionais do ACES, que por definição coopera com cada uma delas, com os cidadãos que 

constam das suas listas de utentes e com diversas entidades da comunidade e diferentes níveis 

de cuidados de saúde.  

A partir de 2018 as URAP contratualizarão com os ACES uma matriz multidimensional e 

indicadores de perfil nacional. Em paralelo, importa continuar o trabalho de desenvolvimento do 

perfil de registo das competências dos diversos grupos profissionais das URAP e da adequação 

e integração dos sistemas de informação para recolha do conjunto mínimo de dados que 

permitam construir os indicadores envolvidos no processo de contratualização, assegurando-se 

a necessária uniformização/normalização da parametrização nacional da informação.   

A contratualização permite a monitorização e avaliação dos processos e resultados destas 

equipas, com base em critérios e indicadores, possibilitando a visibilidade há muito pretendida 

do seu trabalho e de resultados em saúde dos cidadãos.  

A contratualização, reorganização e consensualização do conceito das URAP é considerada 

premente, permitindo numa primeira fase medir produção e resultados, possibilitando, numa 

segunda fase, atualizar infraestruturas e sistemas de informação, e aproximar os recursos 

humanos e equipamentos das necessidades, permitindo mais ganhos em saúde em alinhamento 

com os PNS, PRS e o PLS.   

A definição da operacionalização da contratualização tem como objetivo harmonizar o processo 

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

desempenho negociado com as várias unidades do ACES/ULS.   

  

                                                
2 Em 2016 houve diversas tentativas de contratualização-piloto na região Norte e Centro e Algarve diretamente com os ACeS mas sem  

visibilidade regional  
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4.2  Requisitos Mínimos para a Contratualização das URAP  

A Contratualização é operacionalizada pela negociação de um plano de ação plurianual (3 anos) 

com metas anuais, centrado no utente (pessoa/cidadão/família/comunidade).  

  

As URAP têm como missão a melhoria da saúde e bem-estar de toda a população da área 

geodemográfica e cultural do ACES/ULS em que se inserem, 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 seja possível, considera-se necessário o cumprimento 

dos seguintes requisitos, essenciais para o desempenho adequado:  

a) Acesso adequado a um sistema de informação eficaz, a usar pelos profissionais;  

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

c) Existência de um Regulamento Interno;   

d) Recursos humanos, em número e em diferenciação, para responder à carteira básica de 

serviços;  

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

características de cada URAP;  

f) Existência de um plano de atividades aprovado;  

g) Existência de uma Matriz de Desempenho Multidimensional aprovada a nível regional e 

nacional.  

Cumprindo-se os requisitos acima mencionados, a contratualização de um PAUF 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.   

  

4.2.1 Acesso adequado a um sistema de informação eficaz  

Para registo de informação de profissionais da URAP existem sistemas de informação (SI), 

formais e informais. O SClínico está desenvolvido para nutricionistas permitindo registos de 

resultados e mudança de hábitos alimentares, mas para os restantes grupos profissionais apenas 

permite agendamentos e registos em texto, impedindo mensuração de resultados.   

Os profissionais da URAP utilizam ainda o SISO, GESTCare, Alert e PEM. Contudo a atividade 

registada é muito no âmbito clínico e individual, não permitindo registos de grupos e de 
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intervenções comunitárias. Por outro lado, o aplicativo GestCare da RNCCI limita grande parte 

do registo destas profissões registo em campo aberto o que impossibilita a exportação de dados 

necessários para monitorização.  

A integração das necessidades específicas de informação da URAP num SI com processo de 

saúde único do utente, orientado para os resultados em saúde, que se espera que aconteça 

ainda para o triénio 2017 – 2019, tornará possível um SI comum a nível interno, e na colaboração 

com o exterior.  

 

4.2.2 Recursos para a URAP  

Considera-se que os profissionais integrados na URAP devem a ela estar alocados a tempo 

completo, independentemente da colaboração que possam oferecer a projetos ou programas de 

outras Unidades Funcionais, sendo que a partilha são as atividades e não os profissionais.  

Atualmente, os profissionais das URAP estão, em muitos casos, organicamente divididos por 

diferentes unidades funcionais dos ACES e têm a sua atividade dispersa pelas diversas unidades 

funcionais com alocação de períodos de horário incompreensíveis como por exemplo 2 horas. 

Consequentemente, a gestão da prestação de serviços tem em conta essa dispersão e não a 

otimização do horário por forma a potenciar o seu melhor aproveitamento. Muitos deles têm 

igualmente a sua atividade dividida por grandes áreas geográficas. A combinação destes dois 

fatores compromete seriamente a resolutividade dos serviços prestados, a implementação do 

seu Plano de Ação e Carteira Básica de Serviços, a satisfação do próprio profissional, a 

articulação e colaboração com as outras unidades funcionais, assim como a perceção e 

satisfação do utente.  

  
Considera-se que a carteira básica de serviços a contratualizar é possível se os recursos 

(humanos, materiais e financeiros) existirem, se as competências dos profissionais forem 

adequadas ao conjunto de funções e se atividades forem monitorizadas a nível regional e 

nacional por profissionais da URAP.  

Especificidades dos grupos profissionais das URAP:  

• O regime de prestação de trabalho dos profissionais é o previsto no regime jurídico das 

respetivas carreiras profissionais;  

  

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

regulamento interno da URAP, tendo em conta o plano de ação, o período de 

funcionamento, a cobertura assistencial e as modalidades de regime de trabalho previstas 

na lei;  
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• Apesar de diferentes formas de participação, articulação e colaboração com outras UF 

do ACeS os elementos da URAP pertencem a esta URAP e dela dependem para todos 

os processos administrativos (férias, horários, registos,)  

  

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

resultar de negociação entre o coordenador e todos os profissionais e ser homologado 

pelo DE;  

  

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

normal de trabalho.  

  

As ARS, sob proposta do ACeS ou as ULS, devem afetar os recursos necessários ao 

cumprimento do PAUF 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, 

nomeadamente profissionais de apoio na consulta de saúde oral.  

  

As URAP 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 as URAP, em conjunto com a ACSS e/ou ACeS/ULS, reduzir o valor 

expectável para o IDG do triénio em análise, necessitando ainda de ser criada uma ata assinada 

por todos os elementos da unidade.  

  

Para os recursos humanos a afetar, devem ser observados os critérios enformadores para o 

cálculo de pessoal para cada área disciplinar de prestação de cuidados de saúde, 

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

  

Dadas as especificidades das URAP, 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, procurando cumprir os rácios 

indicativos legalmente previstos.  

  

Sem prejuízo da autonomia técnica específica, os profissionais de saúde da equipa 

multiprofissional, desenvolvem a sua atividade sob a orientação do coordenador de Unidade. 
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No âmbito da sua prática e para efeitos de contratualização, as URAP usam os seguintes 

princípios:  

• Cooperação, que se exige de todos os elementos da Unidade para a concretização dos 

objetivos da Acessibilidade, da globalidade, da continuidade e da sustentabilidade dos 

cuidados de saúde;  

• Solidariedade, que assume cada elemento da Unidade 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 e as 

outras unidades funcionais do agrupamento de centros de saúde (ACeS), unidade local 

de saúde (ULS), bem como a nível regional com a Equipa Regional de Apoio (ERA) e o 

Departamento de Contratualização (DC).  

• 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 Unidade 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.  

  

  

4.2.3 Instalações e equipamentos da URAP  

As instalações e equipamentos a disponibilizar a esta UF devem reunir as condições necessárias 

ao tipo de atividades a desenvolver, com vista a garantir a respetiva qualidade. Atualmente 

assiste-se a uma grande diversidade de instalações e equipamentos, pelo que há necessidade 

de um documento orientador “Referencial sobre Instalações e Equipamentos nas URAP”. As 

URAP necessitam de uma estrutura física que, para além de gabinetes de trabalho e gabinetes 

de consulta para a atividade assistencial, contemple ainda salas de apoio técnico e apoio geral, 

não só tendo em conta a equipa multidisciplinar de que é composta, como a população.   

A diversidade geodemográfica das URAP encontra realidades como grandes centros urbanos, 

nos quais se encontram acessíveis todos os tipos de prestação de cuidados e serviços de saúde, 

até espaços predominantemente rurais com distâncias de dezenas de km entre polos do mesmo 

ACeS pelo que propomos que a tipologia das URAP seja definida de forma flexível, adequando-

as à população servida, num documento a produzir “Referencial para as UF? Sobre Tipologia 

das URAP”.  
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4.2.4 Carteira Básica de Serviços da URAP  

A carteira Básica de Serviços da URAP corresponde ao conjunto definido de intervenções que 

todas as URAP deverão realizar, servindo como referencial para comparação que inclui: 

  a) Objeto e âmbito;  

b) Destinatários/População abrangida;  

c) Carga de trabalho/Carga horária;  

d) Resultados esperados;  

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

f) Indicadores de monitorização e de avaliação.   

O PAUF é definido a cada três anos com base na Matriz e que contém indicadores de 

desempenho, qualidade, serviços, formação e investigação ou de outros parâmetros 

considerados mais adequados ao perfil de competências da URAP, de acordo com as prioridades 

de saúde definidas pelos Planos Locais de Saúde, em alinhamento com os Planos Regional e 

Nacional de Saúde, e Programas de Saúde Prioritários a nível nacional e de acordo com as 

prioridades da política de saúde definidas para o período considerado.   

Para o triénio 2017-2019 a carteira de serviços básica das URAP foi definida tendo como base 

os programas de saúde prioritários do Plano Nacional de Saúde da DGS, conforme plasmado no 

despacho nº 7433/2016 de 25 de maio.  

Os profissionais da URAP prestam cuidados assistenciais de saúde, centrados na pessoa, na 

família e na comunidade no âmbito da promoção e proteção da saúde, e tratamento da doença. 

A oferta de serviços pode incluir, para além das intervenções diretas ao utilizador, as 

intervenções em projetos na comunidade e as intervenções a grupos de pessoas.  

Assim, os profissionais da URAP organizam as suas atividades em várias dimensões:  

• Assistencial;  

• Consultoria;  

• Participação e/ou desenvolvimento de programas e projetos de saúde e sociais e 

comunitários internos e externos ao ACeS em possível parceria com entidades locais 

(Cuidados paliativos, Equipa de Cuidados Continuados Integrados, Equipas Locais de 

Intervenção Precoce, Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos, Núcleo de 

Apoio a Crianças e Jovens em Risco, Rede Social, etc.);  

• Participação noutros programas e projetos do ACeS (por exemplo: cessação tabágica, 

preparação para a parentalidade);  

• Intervenção na promoção e proteção da saúde;  
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• Atividades de saúde na comunidade organizadas pelo ACeS ou por organizações 

parceiras, nomeadamente escolas e autarquias locais, desde que no âmbito do PLS e PD 

do ACeS;  

• Formação;  

• Investigação;  

• Participação na organização de grupos de trabalho e eventos (por exemplo, em grupos 

de trabalho, em grupos de melhoria contínua da qualidade);  

• Integração, consultoria e articulação com as Unidades Coordenadoras Funcionais do 

ACeS (Diabetes, Saúde Materna, HTA, Saúde Infantil).  

A articulação com outros serviços, hospitalares e/ou sociais, insere-se no âmbito das atividades 

acima descritas com o objetivo de intervenção no cuidado à pessoa e família via URAP ou 

consultoria às UFs do ACeS.  

  

4.2.5 Incentivos Institucionais e Financeiros  

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

aprendizagem e de aperfeiçoamento do trabalho em equipa. O modelo final de contratualização 

será o modelo aplicado às URAP, privilegiando o trabalho em equipa e níveis de desempenho 

exigentes.   

Todos os profissionais devem ter Acesso a uma componente variável da remuneração, 

dependendo da realização das metas contratualizadas, 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, 

aferido pelos indicadores contratualizados.  

Os incentivos institucionais permitirão aos profissionais uma melhoria contínua do desempenho 

traduzida em ganhos de saúde da população.  

  

4.3  Proposta de Contratualização com as URAP  

  
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. Com monitorização, acompanhamento e avaliação.   
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A contratualização pretende melhorar a qualidade do desempenho das unidades e a governação 

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.   

  

  

4.3.1 Objetivos  

Ao iniciar-se o processo de contratualização com as URAP pretende-se atingir uma clara 

definição dos serviços a prestar (tipologia e nível), bem como da alocação de recursos a 

disponibilizar. Nesta linha de pensamento a contratualização para o triénio, pretende ainda 

harmonizar o desempenho das URAP, nas suas diferentes áreas e dimensões.  

  
  

4.3.2 PAUF  

O PA da URAP, a matriz que permite a contratualização, traduz o seu programa de atuação e os 

respetivos objetivos, a definir no processo, nomeadamente nas áreas de desempenho, 

qualidade, formação e investigação. O PAUF contempla ainda serviços adicionais e 

colaborativos.  

O PAUF planeado para 3 anos, deverá ser contratualizado anualmente:   

● Priorizando modalidades da prestação de cuidados e serviços de saúde, orientadas pelos 

PNS, PRS e PLS;  

● Com objetivos e metas quantitativas em cada uma das áreas de intervenção;  

● Prevendo indicadores das prestações de cuidados de saúde;  

● Definindo instrumentos de acompanhamento e avaliação das atividades assistenciais e com 

impacto económico-financeiro;  

● Estabelecendo as regras a que devem obedecer as URAP, a fim de poderem funcionar como 

centros de produção e de custos;  

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

consideração as necessidades de saúde da comunidade;  

● Prever a adesão a um processo de acreditação;  

● Prever mecanismos e orientações que promovam a qualidade dos registos;  

● Prever as modalidades de apoio técnico das ARS à monitorização e avaliação das URAP.  

No PAUF deve constar obrigatoriamente:  

● A afetação dos recursos necessários ao seu cumprimento;  

● O manual de articulação ACeS/ULS.  
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4.4  Matriz de Contratualização das URAP  

A matriz multidimensional anexa a este documento foi produzida após revisão do estado da arte 

sobre esta matéria, em seio do GT-URAP constituído para o efeito pela Coordenação Nacional 

para a Reforma dos CSP e constitui a base do processo de contratualização nacional atual. Trata-

se de um passo fundamental para o desenvolvimento do modelo de contratualização adequado 

à natureza única e específica exigindo cooperação intra Unidade Funcional, inter Unidades 

Funcionais do ACeS, inter nível de prestação de cuidados de saúde e intersectorial abrangendo 

toda a população.   

A matriz foi construída com base no definido pela ACSS para 2017 nos seus Termos de 

Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 20173 não contemplando, 

todas as especificidades atrás referidas.  

O ano de 2017 será o ano em que se inicia o processo para a implementação da contratualização 

das URAP, estando ainda por definir os contornos específicos do modelo de contratualização, 

bem como os seus termos.  

O processo de contratualização deve envolver a negociação de uma carteira básica de serviços, 

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

  

4.4.1 Índice de Desempenho Global (IDG)  

Nesta proposta, o GT-URAP, identifica as áreas, subáreas, dimensões e subdimensões, faltando 

as respetivas ponderações que permitem operacionalizar o Índice de Desempenho Global (IDG).   

O cálculo do resultado do IDG para a URAP, 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 ação. Dada a inexistência de histórico de resultados em 2017, o seu 

cálculo será negociado com a ACSS.   

Este GT para contratualização das URAP, além de profissionais das URAP, inclui elementos das 

ERA e dos Departamentos de Contratualização regionais, criando dinâmicas mais ricas e 

focalizadas. A proposta de matriz apresentada será analisada conjuntamente com a ACSS, 

porquanto aborda matérias a analisar e negociar conjuntamente.  

  

                                                
3 PORTUGAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACSS - Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2017. Lisboa: ACSS, 2016.  
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4.4.2 Áreas  

Foram consideradas 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 20173  

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 USF são os seus utentes, dizendo, pois, a 

área de desempenho respeita aos serviços prestados aos utentes inscritos, no caso das URAP, 

esses destinatários são restringidos aos utentes das listas referenciados pelas equipa de saúde 

da família, adicionados dos referenciados pelas equipas de cuidados comunitários (UCC), pela 

USP e em casos devidamente fundamentados pelos cidadãos da comunidades da área de 

abrangência do ACeS ainda que nele não inscritos ou mesmo residentes.   

A área desempenho divide-se em 3 subáreas, Acesso, Gestão da Saúde, Gestão da Doença.  

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.  

Assim sendo, a área serviços divide-se em duas subáreas: Assistenciais e Não assistenciais.  

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 das URAP, a área qualidade organizacional está dividida em quatro 

subáreas: melhoria contínua da qualidade; segurança; integração de cuidados e satisfação do 

profissional.  

A área formação inclui todas as atividades formativas em que os profissionais da URAP 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 que integre profissionais ou competências técnicas das URAP. Esta área 

é composta por duas subáreas: Artigos, comunicações e conferências e Trabalhos de 

Investigação.  
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4.4.3 Subáreas  

As 12 subáreas da matriz de contratualização, distribuídas pelas cinco áreas, têm por base a 

evidência científica atual, bem como as áreas de competências emanadas pelas ordens 

profissionais que regulamentam as profissões da saúde dos profissionais que as URAP incluem 

(Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos Nutricionistas e Ordem dos Psicólogos) e 

associações nacionais de profissões que se encontram nas URAP.   

  

A subárea de Acesso destina-se à recolha de dados sobre as necessidades de Acesso dos 

utentes às diferentes áreas profissionais e capacidade de recursos da URAP, essencial para o 

planeamento e gestão de recursos humanos nestas áreas da saúde. Esta subárea inclui as 

dimensões “cobertura”, “Atendimento Telefónico”,” Tempo Máximo de Resposta Garantida”, 

“Consulta do dia”, “Trajeto” e “Distribuição do dia”.  

  

Nas subáreas Gestão da Saúde e Gestão da Doença procurou-se estabelecer um racional 

focado na medição de resultados/ganhos em saúde. Assim, de um modo global por cada 

dimensão foram propostos para contratualização dois indicadores de processo “Taxa de utentes 

referenciados alvo de consulta pela URAP, de acordo com Plano Terapêutico Integrado” e “Taxa 

de utentes referenciados alvo de consulta pela URAP” e um a dois indicadores de resultado. 

Relativamente aos primeiros, a proposta em torno do Plano Terapêutico Integrado visa tentar 

medir quantos utentes seguem um plano assistencial integrado entre as várias profissões que 

integram a URAP. Este plano deve ser definido localmente no ACeS com base em Normas de 

Orientação Clínicas de âmbito nacional. Por exemplo, na gestão de utentes com Diabetes define-

se que estes utentes devem ser avaliados pelo menos uma vez por Nutrição, Fisioterapia e 

Psicologia, graduando este indicador no máximo se se cumprir determinado plano. Este será um 

exemplo simplista do que se pretende, mas a proposta assenta na lógica da matriz avaliar 

processos integrados de prestação de cuidados.  

Os indicadores propostos para contratualização são indicadores de Unidade, mantendo-se os 

indicadores específicos de cada grupo profissional como monitorização.   

  

A subárea Gestão da Saúde tem por objetivo mapear e monitorizar a avaliação de parâmetros 

que podem vir a constituir risco de saúde para de forma precoce se intervir, estabelecer 

prioridades ou planear respostas de emergência (ex: insegurança alimentar por eventos de vida 

ou burnout de cuidador por intensidade, frequência e continuidade). Assim, incluem-se nesta 

subárea as dimensões “saúde infantil e juvenil”,” saúde da mulher”, “saúde do adulto” e “saúde 
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do idoso”. A atenção é focalizada nas competências e no treino de competências na gestão da 

saúde pelos próprios cidadãos, nas diversas especialidades das profissões da URAP.  

  

Na subárea Gestão da Doença utiliza a informação proveniente da consulta individual para 

medir a eficácia de resultados de intervenções predominantemente não farmacológicas de 

prevenção secundária ou terciária de doenças crónicas, bem como de reabilitação de 

agudizações ou de advocacia social no decurso de doença. Incluem-se nesta subárea as 

dimensões “Gestão da Pessoa com Diabetes Mellitus”, “Gestão da pessoa com HTA “, “G da 

Pessoa com Doença Respiratória”, “Gestão da Pessoa com Obesidade”, “Gestão da Pessoa com 

Doença Musculo-Esquelética”, “Gestão da Pessoa com Doença Mental” e “Gestão da Pessoa 

com Multimorbilidade”. A identificação de pontos críticos que permitem monitorizar a intervenção, 

torna visível o trabalho dos diferentes grupos profissionais da URAP e do UF ao fazer que os 

utentes ingressem em cuidados hospitalares apenas quando realmente necessário, com a 

redução de custos com a saúde que esse atraso implica.   

Nesta subárea, foi incluído como proposta de indicador de monitorização a inclusão de métricas 

que avaliem o impacto da atividades dos profissionais de Saúde no aumento da eficiência do 

próprio Sistema de Saúde nomeadamente na taxa de prescrição de medicação, meios 

complementares de diagnóstico e certificados de incapacidade temporária.   

Por outro lado, é proposta nesta subárea a inclusão de um indicador que meça Estados de Saúde 

(EQ-5D), na perspetiva de lançar as bases para a implementação de estudos de avaliação 

económica (custo-utilidade, custo-efetividade, custo-benefício) no futuro próximo. Por exemplo, 

se a tutela quiser avaliar uma experiência piloto numa determinada área basta sinalizar a tipologia 

de utentes e com estes resultados será possível construir QALYS ou DALYS, medidas objetivas 

de estados de saúde e elementares em estudos de avaliação económica.  

  

A Subárea Programas Nacionais de Operacionalização Articulada Inclui a intervenção dos 

profissionais da URAP em articulação com todos os profissionais e equipas de saúde que, na 

sua atividade diária, identificam contextos e fatores de risco, sinalizam, intervêm ou encaminham 

casos que são detetados no âmbito de Programas específicos ou trabalho em rede com outros 

parceiros. A título de exemplo, enquadram-se aqui programas nacionais como o SNIPI com a 

missão de garantir a Intervenção Precoce na Infância (IPI), entendendo-se como um conjunto de 

medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza 

preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e da ação social. As EPVA visando 

a execução e desenvolvimento de uma estratégia concertada, articulada e eficiente na resposta 

à prevenção e intervenção no fenómeno da violência ao longo do ciclo de vida no âmbito dos 
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cuidados de saúde., entre outros, nomeadamente os NACJR; ECCI; CPCJ; Rede Social, RSI, 

etc...  

  

A subárea serviços divide-se nas duas dimensões: serviços assistenciais e não assistenciais. 

A primeira inclui os serviços prestados pela URAP diretamente aos utentes, que vão para além 

da sua carteira básica de serviços como por exemplo a “consulta de cessação tabágica”.  

A dimensão serviços não assistenciais refere-se aos serviços prestados no âmbito da 

Governação Clínica do ACeS/ULS como por exemplo a “gestão administrativa de espirometrias” 

ou serviços não assistenciais prestados a outras unidades funcionais do ACeS/ULS ou outras 

entidades do setor da saúde. Inclui duas dimensões: “assessoria” e “consultoria”.  

Melhoria contínua da qualidade; segurança; integração de cuidados e satisfação do 

profissional.  

  
A subárea melhoria contínua da qualidade identifica as ações levadas a cabo pelos 

profissionais da URAP com o objetivo de melhorarem a qualidade dos processos que executam. 

Inclui as dimensões “promoção do Acesso” 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”, “gestão de risco”.  

  

A subárea Integração de cuidados foi incluída, tendo em vista o percurso do cidadão nas 

diversas áreas de competência dos profissionais da URAP e no seu percurso nos Cuidados de 

Saúde, procurando ativamente sinergias com o foco no cidadão e não nos profissionais ou nos 

serviços de saúde. Divide-se em duas dimensões: “interna” e “externa”, conforme se aplica a 

estruturas internas ou externas ao ACeS/ULS.  

  

A subárea satisfação profissional mede a promoção da satisfação dos takeholders na cultura 

organizacional das URAP. Divide-se em três dimensões: “satisfação dos profissionais da URAP”, 

“satisfação dos profissionais dos clientes internos da URAP” e “satisfação dos clientes externos 

a quem a URAP presta consultoria”.  

  

A subárea formação interna inclui as atividades de formação desenvolvidas pela URAP tendo 

por destinatários os elementos da sua equipa multidisciplinar e os internos ou estagiários.  
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A subárea formação externa inclui as atividades de formação desenvolvidas pelos profissionais 

da URAP tendo por destinatários elementos externos à UF. As suas dimensões correspondem 

aos destinatários possíveis: “profissionais do serviço como formadores externos” e “formação a 

grupos”, nomeadamente a partilha de conhecimento e de práticas em contexto laboral, 

comunicações de resultados de investigação (artigos, livros, capítulos de livros, comunicações 

orais e outras publicações)  

  

A subárea investigação tem por objetivo a produção de resultados de investigação passíveis 

de serem aplicados em contexto de trabalho e partilha de conhecimento científico e práticas em 

contexto de trabalho nos CSP por profissionais da URAP. As suas dimensões são “artigos 

comunicações e participação em conferências” e “Trabalhos de investigação”.  

  

4.4.4 Indicadores  

Os Indicadores que podem ser contratualizados decorrem da atividade/intervenção a ser 

monitorizada. Será necessário existir uma fonte primária da informação e preencher o BI do 

Indicador – descrição, numerador, denominador.   

Foram identificados e definidos alguns indicadores possíveis no imediato outros possíveis com 

alguns ajustes aos SI para monitorização e outros desejáveis, mas ainda não possíveis de 

recolha por SI nacional. Será necessário em conjunto com a ACSS produzir, identificar e definir 

os indicadores a nível nacional a serem aplicados às URAP.   

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

cada dimensão/subárea irão estar identificados em fase piloto a nível nacional para o ano de 

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

Após finalizada e aprovada matriz multidimensional há que propor Bilhetes de Identidade 

(definição e regras de cálculo) dos indicadores que serão propostos para contratualização e 

acompanhamento, assim como outros indicadores considerados pertinentes para o processo de 

acompanhamento ou monitorização, envolvendo a ACSS e a SPMS.   
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5 PROPOSTAS  

   

Prosseguir com o desenvolvimento dos trabalhos da CNCSP que se iniciaram no âmbito da 

contratualização das URAP, com a constituição de um grupo de trabalho com os objetivos de:  

  

1. Promover a consulta em relação ao presente documento em matéria de contratualização, das 

seguintes entidades:  

a) Dos Coordenadores de URAP nos Cuidados de Saúde Primários, dos Diretores de  

Serviço das ULS, dos DEs e CCS dos ACeS;  

b) Das Ordens dos Médicos Dentistas, dos Nutricionistas e dos Psicólogos e das Associações 

Profissionais que incluem os restantes profissionais das URAP, dos Sindicatos dos 

Psicólogos, dos Quadros Técnicos do Estado; c) dos coordenadores das restantes UFs do 

ACeS;  

  

2. Propor a revisitação do DL28/2008 e a publicação da regulamentação da URAP submetida em 

anexo;  

3. Iniciar processo de acompanhamento da proposta de contratualização da Matriz com a 

constituição de um grupo de acompanhamento com envolvimento da ACSS e da SPMS para 

a operacionalização do processo de contratualização com a URAP, designadamente no 

respeita aos sistemas de informação necessários, e à definição dos BI dos indicadores 

propostos  

4. Definir uma carteira básica de serviços para as URAP que responda às prioridades nacionais, 

regionais e locais de saúde e que tenha em conta uma lógica nacional. A implementação do 

processo de contratualização de âmbito nacional depende de uma clarificação da carteira de 

serviço das diferentes UF. Não faz sentido programas e projetos numa determinada ARS 

serem assumidos numa UF e noutra ARS serem cumpridos por outra UF por decisão da ARS. 

As respostas devem ser adaptadas às necessidades de saúde locais e não a determinações 

técnicas locais e/ou regionais sujeitas a influências e interesses que desvirtuam a vantagem 

da especificidade e adaptação em saúde.  

5. Definir e propor Planos Terapêuticos Integrados nas diferentes dimensões da saúde para 

promover a otimização dos cuidados prestados pela URAP no que respeita a ganhos em saúde 

e assim poder propor a replicação de boas práticas baseadas na melhor evidência científica.  

6. Elaborar o diagnóstico referente à caracterização das URAP a nível nacional.  

7.Identificar os recursos necessários à implementação de URAP em todos os ACES / ULS de 

forma a possibilitar a equidade de Acesso da população.  
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Além destes pontos, importa realçar a necessidade próxima de refletir outros aspetos macro que 

as propostas deste grupo de trabalho – revisão do DL 28/2008, diploma legal de Regulamentação 

da organização e funcionamento desta UF e Matriz de Contratualização - implicam no quadro 

global da organização dos CSP. Nesse âmbito consideramos premente a reflexão e revisão da:  

  

1. Definir e clarificar estrutura profissional da URAP e diferentes UF.   

Defendemos que os profissionais integrados na URAP devem a ela estar alocados a tempo 

completo, independentemente da colaboração que possam oferecer a projetos ou programas de 

outras UF sendo que a partilha são os referidos projetos ou programas e não os profissionais.   

Atualmente, os profissionais das URAP estão, em muitos casos, organicamente divididos por 

diferentes unidades funcionais dos ACES e têm a sua atividade dispersa pelas diversas unidades 

funcionais e, consequentemente, a gestão da prestação de serviços tem em conta essa 

dispersão e não a otimização do horário por forma a potenciar o seu melhor aproveitamento. 

Muitos deles têm igualmente a sua atividade dividida por grandes áreas geográficas. A 

combinação destes dois fatores compromete seriamente a resolutividade dos serviços prestados 

e a efetividade da sua ação em termos de ganhos diretos em saúde para o utente, da satisfação 

do próprio profissional, da articulação e colaboração entre com as outras unidades funcionais, 

assim como da perceção e satisfação do utente. Se não existir, de forma clara, uma definição de 

âmbito nacional, do que representa uma URAP, com a sua natureza e constituição, pode ser 

posta em causa a operacionalidade do processo de contratualização pelo risco de fragmentar 

estes profissionais por várias unidades e diluir o impacte da prestação dos seus serviços, 

agravado pelo seu número reduzido. A sua agregação nas URAP permitirá gerar uma maior 

massa crítica, uma melhor gestão e rentabilização do tempo destes profissionais nas respostas 

às necessidades dos utentes e uma maior equidade da população no Acesso aos seus serviços 

especializados, beneficiando os utentes, as outras Unidades Funcionais do ACES, os parceiros 

da comunidade e a comunidade científica.   

  

2. Uniformização na constituição das URAP a nível nacional e no âmbito dos ACeS e das 

ULS  

  

Apesar do DL 102/2009 referir “adequado que os centros de saúde, quer estejam integrados em 

agrupamentos de centros de saúde quer em unidades locais de saúde, tenham formas de 

organização e funcionamento semelhantes” é premente reforçar a necessidade das ULS 

cumprirem a reforma dos CSP iniciada em 2008, pois a realidade demonstra que, apesar de as 

ULS terem seguido o novo modelo de organização e funcionamento ao nível das USF, UCC, 
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USP, o mesmo não aconteceu ao nível das URAP. Deste modo, consideramos necessária a 

revisitação desta problemática perante o risco de colocar em causa a uniformização e 

implementação do processo de contratualização dado o número de ULS existentes atualmente 

em comparação com a realidade de 2008.  

  
  
  
  

6 CONCLUSÕES  

O processo de contratualização das URAP é estratégico para tornar visível atividades há muito 

trabalhadas pelos profissionais destas UF e do seu contributo para os ganhos efetivos em saúde 

da população, reforçando a sua relevância, harmonizando as práticas a nível nacional e 

assegurando coerência no tratamento dos seus profissionais.   

Não existindo um processo de contratualização a nível nacional, procede-se a um exercício piloto, 

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 e especificidades das URAP, e num segundo momento, tendo por base 

os resultados dessa experiência, definir um modelo de contratualização adequado à sua natureza 

específica de articulação entre unidades e níveis de cuidados de saúde tendo por base o 

indivíduo, a família ou grupos ao longo do seu ciclo de vida.  

Foi definida uma carteira básica de serviços em linha com a gestão da saúde e da doença ao 

longo do ciclo da vida, preconizados pela evidência científica atual constituindo parte importante 

do processo de contratualização. Está por fazer a construção de documentos orientadores 

nomeadamente a monitorização a nível regional do trabalho das URAP incluindo profissionais 

destas UF, incluir a ACSS e definir os indicadores nacionais, regionais e locais, bem como a sua 

ponderação associada, que permita avaliar o desempenho destas UF.  

Entende-se ainda necessário que a CNCSP desenvolva documentos orientadores 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.  

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.  
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8 ANEXOS  

ANEXO I - Proposta de Alteração Legislativa  

O Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, criou os Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), integrados nas Administrações Regionais de 

Saúde (ARS), e estabeleceu o seu regime de organização e funcionamento.   

De acordo com o regime previsto nesse diploma, os ACES são serviços públicos de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por várias Unidades Funcionais, que agrupam um ou mais 

centros de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à 

população de determinada área geográfica.  

Esta é uma reforma que pretende ampliar a eficiência, qualidade e equidade dos Cuidados de 

Saúde Primários prestados pelo SNS, melhorando a sua organização interna e transportando de 

outras realidades conceitos de gestão por objetivos, responsabilidade na prestação de cuidados 

de saúde, ênfase nos resultados, avaliação dos profissionais e dos serviços, diferenciação pelo 

mérito, entre outros, sendo que o seu sucesso depende dos atores no terreno, os profissionais 

da saúde eles próprios os agentes da mudança. Neste novo paradigma da governação clínica e 

de saúde, o envolvimento e a responsabilização de todos os profissionais é fundamental para 

que se consigam planear atividades com objetivos claros e precisos e definir os processos para 

os alcançar.  

Entre as Unidades Funcionais consta a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), 

à qual compete, à luz do disposto no artigo 13º do DL 28/2008, prestar serviços de consultoria e 

assistenciais às diversas unidades do ACES e organizar ligações funcionais aos serviços 

hospitalares.  

Esta equipa multiprofissional com autonomia organizativa e técnica, à luz dos dispostos 

estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, responsabiliza-se perante o ACES 

por todos os projetos e atividades desenvolvidas pelos seus profissionais ao nível operacional e 

estratégico, assim como realiza a monitorização contínua da qualidade dos serviços prestados e 

gestão eficiente dos recursos instalados.  

A complementaridade a todas as unidades funcionais do ACES, aliada ao conjunto diversificado 

de profissionais especializados em diversas disciplinas que integram a URAP, centra-se na 

prestação de cuidados de saúde centrada no utente.  

Apesar da tutela por diversas vezes ter reconhecido publicamente a importância e papel de 

profissões com a Fisioterapia, Higienista Oral, Medicina Dentária, Nutrição, Psicologia, Serviço 

Social, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional nos CSP a verdade é que a URAP carece na 

opinião deste grupo de trabalho, de enquadramento e regulação legal desde o início da reforma 



30  

  

que permita a sua clara, objetiva e transversal implementação, assim como, facilite o processo 

de aumento da resolutividade dos CSP e da implementação do processo de Contratualização 

agora iniciado.  

Estas propostas legislativas contextualizam-se em duas formas:  

• Tendo em conta a atual versão do Dec. Lei 28/2008, propõe-se o documento 1 para a 

Regulamentação das URAP (Proposta A)  

• Tendo em conta a proposta deste grupo de trabalho para a redefinição do Dec. Lei 

28/2008 definida no documento 2, propõe-se o documento 3 alternativo para a 

Regulamentação da URAP (Proposta B)  

Este documento acolhe uma grande abrangência de campos de intervenção e diversidade de 

competências, considerando os princípios orientadores em matéria de vinculação carreiras e 

remunerações da Administração Pública, sem prejuízo da sua oportuna revisão em diploma a 

publicar para o efeito, sentindo-se a necessidade de disciplinar a organização e funcionamento 

da URAP, de acordo com as linhas orientadoras estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 28/2008, de 

22 de fevereiro.  
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PROPOSTA A  

  

Documento 1  

  

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

DA UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS  

  

  

Artigo 1º  

Objeto  

  

O presente diploma estabelece os princípios que enformam a organização e o funcionamento da 

unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) dos agrupamentos de centros de saúde 

(ACeS).  

  

Artigo 2º  

Âmbito de aplicação  

  

1- O presente diploma aplica-se às URAP de todos os ACeS.  

2- O presente diploma é aplicável aos profissionais que integram a URAP, independentemente do 

vínculo laboral estabelecido com as entidades sob direção, tutela ou superintendência do 

Ministério da Saúde.  

  

Artigo 3º  

Definição e âmbito de intervenção  

  

1- A atividade da URAP desenvolve-se com autonomia organizativa e técnica, numa lógica de 

modulação em rede com as demais unidades funcionais do ACeS em que se integra, sem 

prejuízo da necessária articulação interinstitucional e intersectorial, indispensável ao 

cumprimento da sua missão, de acordo com o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº28/2008, 

de 22 de fevereiro.  
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2- A URAP funciona em instalações atribuídas pelo ACeS.    

3 – A URAP intervém na população da sua área de abrangência.   

 

 

Artigo 4º  

Missão e atribuições  

  

1 – A URAP tem como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua 

área de abrangência, visando ganhos em saúde, atuando sobre os seus determinantes e concorrendo 

de modo direto para o cumprimento da missão do ACeS em que se integra.  

2- A URAP presta cuidados de saúde integrados, centrados na pessoa, na família e na 

comunidade, no âmbito da promoção e manutenção da saúde, da prevenção e tratamento da doença 

e da habilitação e reabilitação numa abordagem ecológica de saúde. Presta serviços de consultoria 

às Unidades Funcionais do ACeS. Promove a articulação e integração de cuidados com todas as 

outras Unidades Funcionais, com estruturas hospitalares e outras Unidades de Saúde da área de 

abrangência da URAP. Participa nas Unidades Coordenadoras Funcionais que o ACeS integra.   

3- A URAP disponibiliza uma resposta de saúde ao cidadão ao longo do ciclo de vida, no seu 

percurso de saúde, no SNS, e/ou no seu contexto de vida. Os profissionais da URAP desenvolvem 

a sua intervenção mobilizando as diversas competências profissionais de acordo com as Boas 

Práticas e baseada na evidência, respeitando os princípios de uma gestão eficiente de recursos.   

4- A URAP planeia, executa e avalia projetos de promoção e proteção da saúde de acordo com 

as necessidades de saúde da população do respetivo ACeS. Desenvolve e colabora nos projetos de 

literacia em saúde e promoção de autocuidados.   

5- A URAP realiza e desenvolve projetos de investigação em articulação ou não com Unidades 

Funcionais do ACeS ou Entidades externas.   

6- A URAP participa na formação dos diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases: 

pré-graduada, pós-graduada e contínua.   

  

Artigo 5º  

Princípios orientadores  
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1- Para assegurar o conjunto de atividades essenciais referidas no artigo anterior, a URAP é 

dotada dos necessários recursos humanos, financeiros, materiais e técnicos.  

2- A URAP assegura respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de grande proximidade 

às necessidades de saúde da população onde está inserida e rege-se pelos seguintes princípios:  

a) Cooperação, exigida a todos os elementos da equipa para a concretização dos objetivos da 

Acessibilidade, da globalidade e da continuidade dos cuidados de saúde;  

b) Autonomia assente na auto-organização funcional e técnica, visando o cumprimento do plano 

de ação;  

c) Acessibilidade aos cidadãos;  

d) Articulação com as outras unidades funcionais do ACeS;  

e) Ação articulada com estruturas hospitalares, com unidades de saúde da área de abrangência da  

URAP ou outras estruturas da comunidade;  

f) Avaliação contínua que visa a adoção de medidas corretivas dos desvios suscetíveis de pôr em 

causa os objetivos do plano de ação e da qualidade dos cuidados; g) Contratualização segundo 

o modelo em vigor;  

h) Gestão participativa assente num sistema de comunicação e de relações entre todos os seus 

profissionais, promotora de ganhos de motivação e satisfação profissional;  

3. A URAP, no contexto de um processo de garantia da qualidade, deve desenvolver-se procurando 

ir ao encontro dos níveis de desempenho, e com base nas boas práticas, definidos pelas orientações 

das entidades competentes na matéria.  

  

Artigo 6º  

Compromisso assistencial  

  

1- Compete à URAP assegurar as funções expressas no compromisso assistencial 

contratualizado internamente, com o ACeS, e que se contextualiza no seu plano de ação.  

2- O plano de ação da URAP traduz as atividades na prestação de cuidados de saúde de forma 

personalizada, e de consultoria, contendo o compromisso assistencial, objetivos, indicadores e 

metas a atingir segundo as áreas que constam da matriz do modelo de contratualização em vigor. 

3- O compromisso assistencial da URAP é constituído pela prestação de cuidados constantes da 

carteira de serviços elaborada segundo os princípios do artigo 7º do presente diploma.  
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4- O compromisso assistencial é formalizado anualmente, mediante carta de compromisso 

acordada entre o coordenador da URAP e o ACeS.  

5- O compromisso assistencial deve indicar:  

a) A definição da oferta e a carteira de serviços;  

b) Os horários de funcionamento da URAP;  

c) A definição do sistema de marcação, atendimento e referenciação;  

d) A definição do regime de intersubstituição de profissionais quando aplicável;  

e) A articulação com as outras unidades funcionais do ACeS;  

f) A articulação com os hospitais, outras unidades de saúde e outras estruturas da comunidade;  

g) A aceitação das condições, dimensão e modos de colheita de informação, que permita às 

entidades competentes avaliar o desempenho da unidade e dos seus profissionais, em todas as 

dimensões da qualidade de cuidados de saúde. 

 6- O compromisso assistencial varia em função:  

a) Das características sociodemográficas e culturais, e necessidades da comunidade abrangida;  

b) Da Acessibilidade e da área geográfica;  

c) Dos períodos de funcionamento e cobertura assistencial;  

d) Das atividades constantes da carteira de serviços.  

e) Dos recursos disponíveis.  

7- O plano de ação e o relatório de atividades são disponibilizados à população.  

  

Artigo 7º  

Carteira de Serviços  

  

 À URAP compete assegurar as suas funções através de uma carteira de serviços, observando os 

princípios integrantes dos números seguintes.  

1- Prestar cuidados de saúde e consultoria, de acordo com o Plano Local de Saúde do ACeS /ULS, 

com o Observatório Regional de Saúde, com o Plano Nacional de Saúde, e com base em normas 

de orientação clínica e de evidência científica, no âmbito das competências dos diferentes 

profissionais da unidade.  
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2 – As atividades e projetos da carteira de serviços da URAP devem integrar-se no plano de ação 

do ACeS /ULS em complementaridade e em rede com os das outras unidades funcionais, em 

articulação com os hospitais e estruturas da comunidade, bem como em consonância com as 

necessidades em saúde identificados pelo Plano Local de Saúde, prioridades do ACeS /ULS e as 

orientações definidas pelo Conselho Clínico.  

3 – As atividades da carteira de serviços da URAP definem-se de acordo com as competências e 

qualificações profissionais existentes em cada URAP.  

4 – Todas as Atividades desenvolvidas pelos profissionais da URAP, integrando projetos próprios 

da URAP e/ou completando atividade e projetos já existente de outras Unidades Funcionais, devem 

constar no plano de ação da Unidade contratualizado anualmente com o ACeS.  

5 - Em todos os modelos de URAP existe um compromisso assistencial nuclear, denominado 

carteira básica de serviços, igual em tipo e qualidade, variando apenas os aspetos quantitativos de 

número de cidadãos abrangidos, horários disponibilizados e serviços adicionais ou 

complementares, intitulados carteira adicional de serviços, contratualizados com os departamentos 

de contratualização, em sede de candidatura ou nas épocas para tal definidas e revistos anualmente. 

A carteira básica de serviços é aplicável a todas as URAP do SNS, independentemente do seu 

modelo e dos diversos enquadramentos jurídicos institucionais que a cada Unidade possam ser 

atribuídos.  

6 - As atividades da carteira básica de serviços da URAP, a contratualizar com o ACeS, devem 

incidir, prioritariamente, nas seguintes áreas:  

a) Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases de vida e diferentes 

settings populacionais  

b) Cuidados em situação de doença aguda;   

c) Acompanhamento clínico das situações de doença crónica e patologia múltipla; 

d) Cuidados no domicílio;   

e) Interligação e colaboração em rede com outros serviços, sectores e níveis de diferenciação, 

numa perspetiva de «gestor de integrado» de saúde do cidadão;  

f) Formação contínua. — A URAP deve ser um espaço de formação e inovação. O 

desenvolvimento profissional contínuo dos seus elementos é um requisito indispensável para o seu 

sucesso e para a manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados. A formação contínua 

deve ser prevista, para todos os profissionais, concertada em planos individuais anuais e coletivos, 

tendo em conta as necessidades pessoais e os interesses da Unidade. A URAP deve disponibilizar 

tempo para exame de processos/procedimentos clínicos, e da maneira como podem ser 
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melhorados, incluindo a discussão de casos clínicos e a abordagem de problemas da prática clínica 

pelos próprios elementos da Unidade com a periocidade que se considere necessária.  

  

Artigo 8º  

Estrutura orgânica e Coordenação da URAP  

  

1 – O coordenador da URAP é designado de entre os profissionais da unidade com, pelo menos, 

cinco anos de experiência efetiva na respetiva área profissional, de acordo com os procedimentos 

e critérios que constam do artigo 15.º do Decreto-lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, 

nomeadamente os do n. º1, alínea c), e do nº 2.  

2- Não é permitida a acumulação das funções de coordenador da URAP com as de Diretor 

Executivo do ACeS, ou de membro do conselho clínico, respetivamente nos termos do nº3 do 

artigo 29 e do nº4 do artigo 16º, do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro.   

3- A estrutura interna de funcionamento da URAP e sua articulação é definida no regulamento 

interno, aprovado pelo ACeS, de acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de 

fevereiro.  

4- O coordenador da URAP poderá desempenhar as suas funções de coordenação, sem 

prejuízo do exercício normal das suas funções profissionais, em regime de afetação parcial ou com 

acréscimo de tempo ao seu horário semanal.  

5 – A URAP terá um Conselho Geral constituído por todos os profissionais da Unidade 

Funcional.  

6 – A URAP terá um Conselho Técnico constituído pelo Coordenador da Unidade e por um 

máximo de cinco profissionais da URAP eleitos em Conselho Geral, por um período de 3 anos, 

salvo renúncia dos elementos constituinte ou decisão do Conselho Geral.  

7 - Os profissionais da URAP estão alocados em tempo completo a esta unidade funcional 

assegurando o compromisso assistencial definido no seu Plano de Ação.  

  

Artigo 9º  

Competências do coordenador  

  

1- Conforme o disposto no nº 2 do artigo 14ºdo Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, compete 

ao coordenador da URAP:  
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a) programar as atividades da unidade, elaborando com o Conselho Técnico o Plano de Ação 

com a respetiva dotação provisional;  

b) promover o funcionamento eficiente da unidade e o cumprimento do Plano de Ação, a 

responsabilização de todos profissionais na gestão da unidade e a intercooperação com as 

diferentes Unidades Funcionais existentes no ACeS, estruturas hospitalares e outras Unidades de  

Saúde da área de abrangência da URAP;  

c) promover a qualidade dos serviços prestados e a sua melhoria contínua, controlando e 

avaliando sistematicamente o desempenho da unidade;  

d) promover, ouvindo os profissionais da unidade, a consolidação das boas práticas e a 

observância das mesmas;  

e) elaborar o regulamento interno da unidade e propô-lo, para aprovação ao Conselho Geral e 

na sua versão final ao Diretor Executivo do ACeS; f) elaborar o relatório anual de atividades;  

g) elaborar o manual articulação da unidade e propô-lo, para aprovação, ao diretor executivo;  

h) representar a unidade perante o diretor executivo do ACeS.  

i) calendarizar e convocar reuniões com o Conselho Técnico.  

2- Cabe, ainda, ao coordenador da URAP exercer as competências que lhe forem delegadas ou 

subdelegadas.  

3- O coordenador da unidade exerce as suas competências nos termos previstos no Decreto-

Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, e no regulamento interno da URAP.  

4- O coordenador da unidade detém ainda as competências para confirmar e validar os 

documentos que, por força de lei ou regulamento, sejam exigidos no âmbito da URAP. 5- Compete 

ao coordenador da URAP receber os pedidos de colaboração e cooperação das Unidades 

Funcionais do ACeS ou de outras entidades, e emitir parecer sobre os mesmos, dando 

conhecimento ao ACeS.  

  

Artigo 10º  

Conselho Geral  

  

1- O Conselho Geral é constituído por todos os elementos da URAP, sendo o órgão deliberativo 

por excelência desta Unidade. Tem como principais atribuições a homologação, a aprovação do 

Plano de Ação, do Regulamento Interno, do Manual de Articulação, do Relatório de Atividades, 

da Carta de Qualidade, do Manual de Procedimentos e outros documentos, bem como apresentar 

sugestões de melhoria consideradas pertinentes para a organização e funcionamento da URAP.  2- 
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Para limitar o bloqueio ou a paralisação do funcionamento ou evolução da Unidade, as 

Deliberações deverão ser consideradas válidas quando aprovadas por maioria simples e votação 

secreta.   

3- O Conselho Geral reúne, pelo menos, 2 vezes por ano ou mediante convocatória do Coordenador 

da Unidade ou a pedido de, pelo menos, metade dos seus elementos.  

  

Artigo 11º  

Conselho Técnico  

  

1 – O Conselho Técnico é constituído pelo Coordenador da Unidade e, no máximo, cinco 

profissionais eleitos em Conselho Geral, de acordo com o número 6 do artigo 8º.   

Tem como principais competências, promover o cumprimento de normas técnicas específicas para 

a URAP emitidas pelas entidades competentes; promover boas práticas e a excelência do exercício 

profissional; a elaboração do Relatório de Atividades, e Avaliações Periódicas; A elaboração do 

Regulamento Interno, Plano de Ação, Manual de Articulação, Carta da Qualidade, Manual de 

Procedimentos e Manual de Boas Práticas; Avaliar o grau de satisfação dos utentes e profissionais; 

Dinamizar procedimentos que assegurem a Qualidade e Melhoria Continua, elaborar o Plano de 

Melhoria Contínua da Qualidade em áreas organizacionais ou clínicas e elaborar o Plano de 

Formação Contínua.     

2 – Compete ao conselho técnico a orientação necessária à observância das normas técnicas 

emitidas pelas entidades competentes e a promoção de procedimentos que garantam a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde, tendo por referência a carta da qualidade.   

3- Compete também ao conselho técnico:    

a) Elaborar e manter atualizado o manual de boas práticas;  

b) Organizar e supervisionar as atividades de formação contínua e de investigação.  

5 – O Conselho Técnico reunirá ordinariamente por convocatória do Coordenador,   

6 - O Conselho Técnico reunirá extraordinariamente por solicitação de 2/3 Conselho Técnico, 7 – 

O funcionamento do Conselho Técnico consta no Regulamento Interno da Unidade. 8- O 

Conselho Técnico articula com diferentes áreas profissionais da URAP por forma a espelhar as 

especificidades de cada uma.  

  

Artigo 12º  



39  

  

Constituição da URAP  

  

1 - A constituição da equipa multiprofissional da URAP tem a composição prevista no nº6 do 

artigo 13º do Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, sendo composta por médicos de várias 

especialidades, que não medicina geral e familiar e de saúde pública, bem como assistentes sociais, 

fisioterapeutas, profissionais de saúde oral, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais não 

afetos totalmente a outras unidades funcionais. Integra ainda outros profissionais necessários ao 

adequado funcionamento com:   

a) Designação, por parte do Diretor Executivo do ACeS /ULS, do Coordenador  

b) Constituição do Conselho Técnico.  

2 - Cumprido o ponto anterior, a Unidade deve ser homologada pelas instâncias competentes 

de acordo com a legislação em vigor.  

  

Artigo 13º  

Condições para o exercício da atividade na URAP  

  

1- O regime de prestação de trabalho é o previsto no regime jurídico das respetivas carreiras 

profissionais.  

2- O regime remuneratório dos elementos que integram a URAP obedece aos mesmos 

princípios para todos os profissionais e respeita o previsto para cada grupo profissional.  

3-O horário de trabalho é homologado pelo Diretor Executivo do ACeS ou Conselho de 

Administração da ULS mediante proposta do Coordenador da Unidade que deve resultar do acordo 

com o profissional, respeitando as normas legais vigentes.  

  

 

 

Artigo 14º  

Recursos humanos, financeiros, técnicos e físicos  
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1- Tendo em vista a utilização eficiente dos recursos comuns (técnicos e físicos), devem ser 

criados instrumentos que favoreçam e assegurem a articulação com as diversas unidades funcionais 

do ACeS.  

2- O ACeS /ULS, em função do plano de ação aprovado, afeta à URAP os recursos necessários 

(técnicos e físicos) ao seu cumprimento.  

3- Relativamente aos recursos humanos a afetar a esta unidade devem ser tidos em conta os 

critérios enformadores para o cálculo de pessoal adequado à prestação de cuidados de saúde, 

designadamente as características geodemografias, sociais e de saúde da população, sendo o 

próprio ACeS /ULS a propor os seus mapas de pessoal.  

4- A URAP deve informar o ACeS /ULS sobre as necessidades do reforço dos recursos 

humanos.  

5- O ACeS /ULS através da unidade de apoio à gestão disponibiliza serviços de apoio técnico 

comuns, que respondam às solicitações da URAP, no âmbito da partilha de recursos e com vista 

ao cumprimento do plano de ação desta unidade, de acordo com o disposto no nº1 do artigo 36º do 

Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro.   

6- Quando não haja disponibilização atempada dos recursos contratualizados, a URAP não 

pode ser responsabilizada pelo incumprimento do plano anual de ação.  

 

Artigo 15º  

Monitorização, avaliação e acreditação  

  

1- Ao ACeS /ULS incumbe a monitorização e avaliação da URAP num processo global 

aplicável a todas as unidades funcionais nele integradas.  

2- A monitorização e avaliação da URAP baseiam-se num modelo de matriz nacional, podendo 

contemplar especificidades e características de carácter regional.  

3- A URAP deve implementar um sistema de qualidade, podendo submeter-se a processo de 

certificação / acreditação.  
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PROPOSTA B  

  

REDEFINIÇÃO DO DECRETO-LEI 28/2008  

  

O Grupo de Trabalho para a Contratualização da Contratualização da Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP), constituído no âmbito da Coordenação Nacional para a 

Reforma do Serviço Nacional de Saúde para a Área dos Cuidados de Saúde Primários (CNCSP), 

iniciou a sua atividade com o propósito de fornecer àquela CNCSP informação fundamentada 

para suportar a proposta de desenvolvimento de indicadores daquela Unidade Funcional,   

Previamente ao trabalho de discussão da Contratualização URAP, foi consensualmente 

considerado prioritário refletir sobre e redefinir a natureza e âmbito desta Unidade Funcional, 

tendo como referencial o Decreto-Lei 28/2008, de 22 de fevereiro. Os princípios orientadores 

desta reflexão deveriam procurar estar alinhados com a visão da CNCSP, designadamente, a 

centralidade no utente, a qualidade de prestação de cuidados de saúde e os ganhos em saúde.  

Consideramos que desta redefinição deverá resultar uma atualização do enquadramento legal 

da URAP, plasmada no Decreto-Lei 28/2008 e, ainda, e com carácter inadiável, a publicação de 

um diploma legal que regulamente a organização e funcionamento desta unidade funcional nas 

suas diversas dimensões: natureza e âmbito de intervenção, missão e atribuições, princípios 

orientadores, compromisso assistencial e carteira de serviços, estrutura organizacional e modelo 

de funcionamento, constituição da unidade, recursos humanos, financeiros e técnicos, condições 

para o exercício da atividade, política de qualidade, monitorização e avaliação.  

De seguida apresentamos as nossas propostas para:  

• Redefinição do Decreto-Lei 28/2008 - Documento 2  

• Regulamento da Organização e Funcionamento da Unidade de Recursos Assistenciais  

Partilhados com base na Redefinição do Decreto-Lei 28/2008 - Documento 3  
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Documento 2  

  

PROPOSTA REDEFINIÇÃO DO DECRETO-LEI 28/2008  

  

  

CAPÍTULO II  

Unidades funcionais de prestação de cuidados de 

saúde  

  

Artigo 7.º Unidades funcionais  

  

1 — Os ACES podem compreender as seguintes unidades funcionais: 

 a) …;  

b) …;  

c) …;  

d) …;  

e) …;  

f) … .  

2 — … .  

3 — Cada ACES tem pelo menos uma URAP.  

4 — Cada ACES tem somente uma USP.  

  

Artigo 13º Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados  

  

1- A URAP presta cuidados assistenciais de saúde integrados, centrados na pessoa, na família e na 

comunidade, no âmbito da promoção da saúde, da prevenção e tratamento da doença e da 

reabilitação biopsicossocial.  

2- A URAP presta serviços de consultoria às unidades funcionais do ACeS.   

3- A URAP promove a articulação e integração de cuidados com todas as outras unidades 

funcionais e com as unidades hospitalares da área de abrangência do ACeS.  

4- A URAP promove a articulação de cuidados com outras entidades e recursos da comunidade da 

área de abrangência do ACeS.  

5- A URAP participa nas unidades coordenadoras funcionais nas quais o ACeS está integrado. 6. 

Composição da URAP: integram a URAP os assistentes sociais, fisioterapeutas, higienistas 
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orais, médicos dentistas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e ainda médicos de 

várias especialidades, que não de medicina geral e familiar e de saúde pública, outros 

profissionais que não integram as outras unidades funcionais e profissionais de serviço de apoio, 

necessários ao adequado funcionamento daquela unidade.  

  

Artigo 15º Designação dos coordenadores  

  

1. Os coordenadores são designados por decisão fundamentada do diretor executivo do ACeS, 

depois de ouvido o conselho clínico e de saúde, de entre os profissionais com conhecimentos e 

experiência adequados ao exercício da função, nos seguintes termos: a) …  

b) …   

c) O coordenador da URAP é eleito de entre os profissionais de saúde da URAP com pelo menos 

cinco anos de experiência nos cuidados de saúde primários.  

d) …  

2. …  

  

Artigo 16º Regime de exercício de funções  

  

1. …  

2. … .  

3. Os coordenadores exercem as suas funções profissionais habituais, sem prejuízo do exercício 

das funções de coordenação.  
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Documento 3  

  

  

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

DA UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS  

  

  

Artigo 1º  

Objeto  

  

O presente diploma estabelece os princípios que enformam a organização e o funcionamento da 

unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) dos agrupamentos de centros de saúde 

(ACeS).  

  

Artigo 2º  

Âmbito de aplicação  

  

1- O presente diploma aplica-se às URAP de todos os ACeS.  

2- O presente diploma é aplicável aos profissionais que integram a URAP, independentemente do 

vínculo laboral estabelecido com as entidades sob direção, tutela ou superintendência do 

Ministério da Saúde.  

  

  

Artigo 3º  

Definição e âmbito de intervenção  

  

1- A atividade da URAP desenvolve-se com autonomia organizativa e técnica, numa lógica de 

modulação em rede com as demais unidades funcionais do ACeS em que se integra, sem 

prejuízo da necessária articulação interinstitucional e intersectorial, indispensável ao 

cumprimento da sua missão, de acordo com o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº28/2008, 

de 22 de fevereiro.  

2- A URAP funciona em instalações atribuídas pelo ACeS.    
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3 – A URAP intervém na população da sua área de abrangência.   

  

Artigo 4º  

Missão e atribuições  

  

1 – A URAP tem como missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua 

área de abrangência, visando ganhos em saúde, atuando sobre os seus determinantes e concorrendo 

de modo direto para o cumprimento da missão do ACeS em que se integra.  

2- A URAP presta cuidados de saúde integrados, centrados na pessoa, na família e na 

comunidade, no âmbito da promoção e manutenção da saúde, da prevenção e tratamento da doença 

e da habilitação e reabilitação numa abordagem ecológica de saúde. Presta serviços de consultoria 

às Unidades Funcionais do ACeS. Promove a articulação e integração de cuidados com todas as 

outras Unidades Funcionais, com estruturas hospitalares e outras Unidades de Saúde da área de 

abrangência da URAP. Participa nas Unidades Coordenadoras Funcionais que o ACeS integra.   

3- A URAP disponibiliza uma resposta de saúde ao cidadão ao longo do ciclo de vida, no seu 

percurso de saúde, no SNS, e/ou no seu contexto de vida. Os profissionais da URAP desenvolvem 

a sua intervenção mobilizando as diversas competências profissionais de acordo com as Boas 

Práticas e baseada na evidência, respeitando os princípios de uma gestão eficiente de recursos.   

4- A URAP planeia, executa e avalia projetos de promoção e proteção da saúde de acordo com 

as necessidades de saúde da população do respetivo ACeS. Desenvolve e colabora nos projetos de 

literacia em saúde e promoção de autocuidados.   

5- A URAP realiza e desenvolve projetos de investigação em articulação ou não com Unidades 

Funcionais do ACeS ou Entidades externas.   

6- A URAP participa na formação dos diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases: 

pré-graduada, pós-graduada e contínua.   

  

Artigo 5º  

Princípios orientadores  

  

1- Para assegurar o conjunto de atividades essenciais referidas no artigo anterior, a URAP é 

dotada dos necessários recursos humanos, financeiros, materiais e técnicos.  
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2- A URAP assegura respostas integradas, articuladas, diferenciadas e de grande proximidade 

às necessidades de saúde da população onde está inserida e rege-se pelos seguintes princípios:  

a) Cooperação, exigida a todos os elementos da equipa para a concretização dos objetivos da 

Acessibilidade, da globalidade e da continuidade dos cuidados de saúde;  

b) Autonomia assente na auto-organização funcional e técnica, visando o cumprimento do plano 

de ação;  

c) Acessibilidade aos cidadãos;  

d) Articulação com as outras unidades funcionais do ACeS;  

e) Ação articulada com estruturas hospitalares, com unidades de saúde da área de abrangência da  

URAP ou outras estruturas da comunidade;  

f) Avaliação contínua que visa a adoção de medidas corretivas dos desvios suscetíveis de pôr em 

causa os objetivos do plano de ação e da qualidade dos cuidados; g) Contratualização segundo 

o modelo em vigor;  

h) Gestão participativa assente num sistema de comunicação e de relações entre todos os seus 

profissionais, promotora de ganhos de motivação e satisfação profissional;  

3- A URAP, no contexto de um processo de garantia da qualidade, deve desenvolver-se procurando 

ir ao encontro dos níveis de desempenho, e com base nas boas práticas, definidos pelas orientações 

das entidades competentes na matéria.  

  

Artigo 6º  

Compromisso assistencial  

  

1- Compete à URAP assegurar as funções expressas no compromisso assistencial 

contratualizado internamente, com o ACeS, e que se contextualiza no seu plano de ação.  

2- O plano de ação da URAP traduz as atividades na prestação de cuidados de saúde de forma 

personalizada, e de consultoria, contendo o compromisso assistencial, objetivos, indicadores e 

metas a atingir segundo as áreas que constam da matriz do modelo de contratualização em vigor. 

3- O compromisso assistencial da URAP é constituído pela prestação de cuidados constantes da 

carteira de serviços elaborada segundo os princípios do artigo 7º do presente diploma.  

4- O compromisso assistencial é formalizado anualmente, mediante carta de compromisso 

acordada entre o coordenador da URAP e o ACeS.  

5- O compromisso assistencial deve indicar:  
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a) A definição da oferta e a carteira de serviços;  

b) Os horários de funcionamento da URAP;  

c) A definição do sistema de marcação, atendimento e referenciação;  

d) A definição do regime de intersubstituição de profissionais quando aplicável;  

e) A articulação com as outras unidades funcionais do ACeS;  

f) A articulação com os hospitais, outras unidades de saúde e outras estruturas da comunidade;  

g) A aceitação das condições, dimensão e modos de colheita de informação, que permita às 

entidades competentes avaliar o desempenho da unidade e dos seus profissionais, em todas as 

dimensões da qualidade de cuidados de saúde. 6- O compromisso assistencial varia em função:  

a) Das características sociodemográficas e culturais, e necessidades da comunidade abrangida;  

b) Da Acessibilidade e da área geográfica;  

c) Dos períodos de funcionamento e cobertura assistencial;  

d) Das atividades constantes da carteira de serviços.  

e) Dos recursos disponíveis.  

7- O plano de ação e o relatório de atividades são disponibilizados à população.  

  

Artigo 7º  

Carteira de Serviços  

  

1- À URAP compete assegurar as suas funções através de uma carteira de serviços, observando os 

princípios integrantes dos números seguintes.  

2 - Prestar cuidados de saúde e consultoria, de acordo com o Plano Local de Saúde do ACeS 

/ULS, com o Observatório Regional de Saúde, com o Plano Nacional de Saúde, e com base em 

normas de orientação clínica e de evidência científica, no âmbito das competências dos diferentes 

profissionais da unidade.  

3 – As atividades e projetos da carteira de serviços da URAP devem integrar-se no plano de 

ação do ACeS /ULS em complementaridade e em rede com os das outras unidades funcionais, em 

articulação com os hospitais e estruturas da comunidade, bem como em consonância com as 

necessidades em saúde identificados pelo Plano Local de Saúde, prioridades do ACeS /ULS e as 

orientações definidas pelo Conselho Clínico.  
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4 – As atividades da carteira de serviços da URAP definem-se de acordo com as competências 

e qualificações profissionais existentes em cada URAP.  

5 – Todas as atividades desenvolvidas pelos profissionais da URAP, integrando projetos 

próprios da URAP e/ou completando atividade e projetos já existente de outras Unidades 

Funcionais, devem constar no plano de ação da Unidade contratualizado anualmente com o ACeS.  

6 - Em todos os modelos de URAP existe um compromisso assistencial nuclear, denominado 

carteira básica de serviços, igual em tipo e qualidade, variando apenas os aspetos quantitativos de 

número de cidadãos abrangidos, horários disponibilizados e serviços adicionais ou 

complementares, intitulados carteira adicional de serviços, contratualizados com os departamentos 

de contratualização, em sede de candidatura ou nas épocas para tal definidas e revistos anualmente. 

A carteira básica de serviços é aplicável a todas as URAP do SNS, independentemente do seu 

modelo e dos diversos enquadramentos jurídicos institucionais que a cada Unidade possam ser 

atribuídos.  

7 - As atividades da carteira básica de serviços da URAP, a contratualizar com o ACeS, devem 

incidir, prioritariamente, nas seguintes áreas:  

b) Vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases de vida e diferentes 

settings populacionais  

b) Cuidados em situação de doença aguda;   

c) Acompanhamento clínico das situações de doença crónica e patologia múltipla;  

d) Cuidados no domicílio;   

e) Interligação e colaboração em rede com outros serviços, sectores e níveis de diferenciação, 

numa perspetiva de «gestor de integrado» de saúde do cidadão;  

f) Formação contínua. — A URAP deve ser um espaço de formação e inovação. O 

desenvolvimento profissional contínuo dos seus elementos é um requisito indispensável para o seu 

sucesso e para a manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados. A formação contínua 

deve ser prevista, para todos os profissionais, concertada em planos individuais anuais e coletivos, 

tendo em conta as necessidades pessoais e os interesses da Unidade. A URAP deve disponibilizar 

tempo para exame de processos/procedimentos clínicos, e da maneira como podem ser 

melhorados, incluindo a discussão de casos clínicos e a abordagem de problemas da prática clínica 

pelos próprios elementos da Unidade com a periocidade que se considere necessária.  
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Artigo 8º  

Estrutura orgânica e Coordenação da URAP  

  

1 – O coordenador da URAP é eleito de entre os profissionais da unidade com, pelo menos, cinco 

anos de experiência efetiva nos cuidados de saúde primários, de acordo com os procedimentos e 

critérios que constam do artigo 15.º do Decreto-lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, nomeadamente 

os do n. º1, alínea c), e do nº 2.  

2- Não é permitida a acumulação das funções de coordenador da URAP com as de Diretor 

Executivo do ACeS, ou de membro do conselho clínico, respetivamente nos termos do nº3 do 

artigo 29 e do nº4 do artigo 16º, do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro.   

3- A estrutura interna de funcionamento da URAP e sua articulação é definida no regulamento 

interno, aprovado pelo ACeS, de acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de 

fevereiro.  

4- O coordenador da URAP poderá desempenhar as suas funções profissionais, sem prejuízo 

das suas funções de coordenação, em regime de afetação parcial de horário.  

5 – A URAP terá um Conselho Geral constituído por todos os profissionais da Unidade 

Funcional.  

6 – A URAP terá um Conselho Técnico constituído pelo Coordenador da Unidade e por um 

máximo de cinco profissionais da URAP eleitos em Conselho Geral, por um período de 3 anos, 

salvo renúncia dos elementos constituinte ou decisão do Conselho Geral.  

7 - Os profissionais da URAP estão alocados em tempo completo a esta unidade funcional 

assegurando o compromisso assistencial definido no seu Plano de Ação.  

  

Artigo 9º  

Competências do coordenador  

  

1- Conforme o disposto no nº 2 do artigo 14ºdo Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, compete 

ao coordenador da URAP:  

a) Programar as atividades da unidade, elaborando com o Conselho Técnico o Plano de Ação 

com a respetiva dotação provisional;  

b) Promover o funcionamento eficiente da unidade e o cumprimento do Plano de Ação, a 

responsabilização de todos profissionais na gestão da unidade e a intercooperação com as 

diferentes Unidades Funcionais existentes no ACeS, estruturas hospitalares e outras Unidades de  
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Saúde da área de abrangência da URAP;  

c) Promover a qualidade dos serviços prestados e a sua melhoria contínua, controlando e 

avaliando sistematicamente o desempenho da unidade;  

d) Promover, ouvindo os profissionais da unidade, a consolidação das boas práticas e a 

observância das mesmas;  

e) Elaborar o regulamento interno da unidade e propô-lo, para aprovação ao Conselho Geral e 

na sua versão final ao Diretor Executivo do ACeS;  

f)  Elaborar o relatório anual de atividades;  

g) Elaborar o manual articulação da unidade e propô-lo, para aprovação, ao diretor executivo;  

h) Representar a unidade perante o diretor executivo do ACeS.  

i) Calendarizar e convocar reuniões com o Conselho Técnico.  

2- Cabe, ainda, ao coordenador da URAP exercer as competências que lhe forem delegadas ou 

subdelegadas.  

3- O coordenador da unidade exerce as suas competências nos termos previstos no Decreto-

Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, e no regulamento interno da URAP.  

4- O coordenador da unidade detém ainda as competências para confirmar e validar os 

documentos que, por força de lei ou regulamento, sejam exigidos no âmbito da URAP. 5- Compete 

ao coordenador da URAP receber os pedidos de colaboração e cooperação das Unidades 

Funcionais do ACeS ou de outras entidades, e emitir parecer sobre os mesmos, dando 

conhecimento ao ACeS  

  

Artigo 10º  

Conselho Geral  

  

1- O Conselho Geral é constituído por todos os elementos da URAP, sendo o órgão deliberativo 

por excelência desta Unidade. Tem como principais atribuições a homologação, a aprovação do 

Plano de Ação, do Regulamento Interno, do Manual de Articulação, do Relatório de Atividades, 

da Carta de Qualidade, do Manual de Procedimentos e outros documentos, bem como apresentar 

sugestões de melhoria consideradas pertinentes para a organização e funcionamento da URAP.  2- 

Para limitar o bloqueio ou a paralisação do funcionamento ou evolução da Unidade, as 

Deliberações deverão ser consideradas válidas quando aprovadas por maioria simples e votação 

secreta.   
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3- O Conselho Geral reúne, pelo menos, 2 vezes por ano ou mediante convocatória do Coordenador 

da Unidade ou a pedido de, pelo menos, metade dos seus elementos.  

  

Artigo 11º  

Conselho Técnico  

  

1 – O Conselho Técnico é constituído pelo Coordenador da Unidade e, no máximo, cinco 

profissionais eleitos em Conselho Geral, de acordo com o número 6 do artigo 8º.   

Tem como principais competências, promover o cumprimento de normas técnicas específicas para 

a URAP emitidas pelas entidades competentes; promover boas práticas e a excelência do exercício 

profissional; a elaboração do Relatório de Atividades, e Avaliações Periódicas; A elaboração do 

Regulamento Interno, Plano de Ação, Manual de Articulação, Carta da Qualidade, Manual de 

Procedimentos e Manual de Boas Práticas; Avaliar o grau de satisfação dos utentes e profissionais; 

Dinamizar procedimentos que assegurem a Qualidade e Melhoria Continua, elaborar o Plano de 

Melhoria Contínua da Qualidade em áreas organizacionais ou clínicas e elaborar o Plano de 

Formação Contínua.     

2 – Compete ao conselho técnico a orientação necessária à observância das normas técnicas 

emitidas pelas entidades competentes e a promoção de procedimentos que garantam a melhoria 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde, tendo por referência a carta da qualidade.   

4- Compete também ao conselho técnico:  

a) Elaborar e manter atualizado o manual de boas práticas;  

b) Organizar e supervisionar as atividades de formação contínua e de investigação.  

5 – O Conselho Técnico reunirá ordinariamente por convocatória do Coordenador,   

6 -  O Conselho Técnico reunirá extraordinariamente por solicitação de 2/3 Conselho Técnico, 7 – 

O funcionamento do Conselho Técnico consta no Regulamento Interno da Unidade. 8 - O 

Conselho Técnico articula com diferentes áreas profissionais da URAP por forma a espelhar as 

especificidades de cada uma.  
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Artigo 12º  

Constituição da URAP  

  

1- A constituição da equipa multiprofissional da URAP tem a composição prevista no nº6 do artigo 

13º do Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro, sendo composta por médicos de várias 

especialidades, que não medicina geral e familiar e de saúde pública, bem como assistentes 

sociais, fisioterapeutas, profissionais de saúde oral, nutricionistas, psicólogos e outros 

profissionais não afetos totalmente a outras unidades funcionais. Integra ainda outros 

profissionais necessários ao adequado funcionamento da URAP.   

2 – O processo de constituição de URAP inicia-se com:   

a) Definição do número de URAP a constituir no ACeS /ULS e recursos a alocar a cada uma.  

b) Designação, por parte do Diretor Executivo do ACeS /USL, do Conselho Geral.  

c) Eleição do Coordenador e do Conselho Técnico pelo Conselho Geral  

  

3 – Cumprido o ponto anterior, a Unidade deve ser homologada pelas instâncias competentes de 

acordo com a legislação em vigor.  

  

  

Artigo 13º  

Condições para o exercício da atividade na URAP  

 

1- O regime de prestação de trabalho é o previsto no regime jurídico das respetivas carreiras 

profissionais.  

2- O regime remuneratório dos elementos que integram a URAP obedece aos mesmos 

princípios para todos os profissionais e respeita o previsto para cada grupo profissional.  

3- O horário de trabalho é homologado pelo Diretor Executivo do ACeS ou Conselho de 

Administração da ULS mediante proposta do Coordenador da Unidade que deve resultar do acordo 

com o profissional, respeitando as normas legais vigentes.  
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Artigo 14º  

Recursos humanos, financeiros, técnicos e físicos  

  

1- Tendo em vista a utilização eficiente dos recursos comuns (técnicos e físicos), devem ser 

criados instrumentos que favoreçam e assegurem a articulação com as diversas unidades funcionais 

do ACeS.  

2- O ACeS /ULS, em função do plano de ação aprovado, afeta à URAP os recursos necessários 

(técnicos e físicos) ao seu cumprimento.  

3- Relativamente aos recursos humanos a afetar a esta unidade devem ser tidos em conta os 

critérios enformadores para o cálculo de pessoal adequado à prestação de cuidados de saúde, 

designadamente as características geodemografias, sociais e de saúde da população, sendo o 

próprio ACeS /ULS a propor os seus mapas de pessoal.  

4- A URAP deve informar o ACeS /ULS sobre as necessidades do reforço dos recursos 

humanos.  

5- O ACeS /ULS através da unidade de apoio à gestão disponibiliza serviços de apoio técnico 

comuns, que respondam às solicitações da URAP, no âmbito da partilha de recursos e com vista 

ao cumprimento do plano de ação desta unidade, de acordo com o disposto no nº1 do artigo 36º do 

Decreto-Lei nº28/2008, de 22 de fevereiro.   

6- Quando não haja disponibilização atempada dos recursos contratualizados, a URAP não 

pode ser responsabilizada pelo incumprimento do plano anual de ação.  

  

  

  

Artigo 15º  

Monitorização, avaliação e acreditação  

  

1- Ao ACeS/ULS incumbe a monitorização e avaliação da URAP num processo global 

aplicável a todas as unidades funcionais nele integradas.  

2- A monitorização e avaliação da URAP baseiam-se num modelo de matriz nacional, podendo 

contemplar especificidades e características de carácter regional.  

3- A URAP deve implementar um sistema de qualidade, podendo submeter-se a processo de 

certificação / acreditação.  
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ANEXO II - Matriz de Indicadores  

 

 

 

 

Nº 

Indic. 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 1.1.2 - Atendimento 
Tempo médio de demora a atender chamada na

URAP 

Desempenho   (peso - 50) Telefónico (front office) 

1 - 1.1.2 - Atendimento 

Desempenho   (peso - 50) Telefónico 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 

Desempenho   (peso - 50) 

1 - 
1.1.6 - Distribuição 

do 

Desempenho   (peso - 50) Dia 

1 - 
1.1.6 - Distribuição 

do 

Desempenho   (peso - 50) Dia 

1 - 
1.1.6 - Distribuição 

do 

Desempenho   (peso - 50) Dia 

1 - 
1.1.6 - Distribuição 

do 

Desempenho   (peso - 50) Dia 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50) Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

23 1.2.1 - Saúde Infantil 
Taxa de turmas alvo de ações no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP 
Contratualização sim 

24 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de turmas alvo de ações no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP na área 

de saúde mental e prevenção da violência 

Monitorização sim 

21  1.1 - Acesso 
Taxa de consultas realizadas no intervalo [14; 17[ h da 

URAP 
Contratualização sim 

22  1.1 - Acesso 
Taxa de consultas realizadas no intervalo [17; 20]h da 

URAP 
Contratualização sim 

19  1.1 - Acesso 
Taxa de consultas realizadas no intervalo [8; 11[ h da 

URAP 
Contratualização sim 

20  1.1 - Acesso 
Taxa de consultas realizadas no intervalo [11; 14[ h da 

URAP 
Contratualização sim 

18  1.1 - Acesso 1.1.5 - Trajeto 
Tempo médio de espera pela consulta do profissional 

da URAP em consultas de ambulatório 
Contratualização sim 

17  1.1 - Acesso 
1.1.4 - Consulta do 

Dia 
Taxa de consultas realizados no dia do agendamento Contratualização sim 

16  1.1 - Acesso 
1.1.3 - TMRG (Reg. 

Int.) 

Taxa de domicílios em situações não agudas/não 

urgentes realizadas dentro dos tempos definidos no 

Regulamento Interno 

Contratualização sim 

15  1.1 - Acesso 
1.1.3 - TMRG (Reg. 

Int.) 

Taxa de consultas em situações não agudas/não 

urgentes realizados dentro dos tempos definidos no 

Regulamento Interno 

Contratualização sim 

14  1.1 - Acesso 
1.1.3 - TMRG (Reg. 

Int.) 

Taxa de consultas em situações agudas/urgentes 

realizados dentro dos tempos definidos no 

Regulamento Interno 

Contratualização sim 

12  1.1 - Acesso Contratualização não 

13  1.1 - Acesso 
Taxa de atendimentos telefónico na URAP (front 

office) 
Contratualização não 

11  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura 
Taxa de utentes referenciados pela Rede Social alvo 

de consulta multidisciplinar pela URAP 
 Monitorização   

10  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de consulta não presenciais Contratualização sim 

9  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de consultas agendadas e realizadas pela URAP Contratualização sim 

8  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de intervenções grupais Contratualização sim 

7  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utentes com atendimento grupal Contratualização sim 

6  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa domicílios realizados pela URAP  Contratualização sim 

5  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utilização por programa de saúde Monitorização Não 

4  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utilização de utentes com idade ≥ 65 anos Monitorização sim 

3  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utilização de utentes c/ idade ]18; 65[ anos Monitorização sim 

2  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utilização de utentes c/ idade [0; 18] anos Monitorização sim 

1  1.1 - Acesso 1.1.1 - Cobertura Taxa de utilização global da URAP Contratualização sim 

Áreas Sub-áreas Dimensões Indicadores (Denominação) Contrat/ Monit 
Por profissão     

(Monitorização) 
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1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 
1.2.2 - Saúde da 

Mulher 

Desempenho   (peso - 50)  
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

41
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Taxa de adultos alvo de ações no âmbito da Saúde 

Mental realizadas por profissionais da URAP 
Monitorização sim 

42
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Taxa de adultos alvo de ações de literacia em saúde 

no âmbito da promoção da Atividade Física realizadas 

por profissionais da URAP, com melhoria dos níveis 

de atividade física (IPAQ) 

Contratualização Não 

39
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Taxa de adultos alvo de ações de literacia em saúde 

no âmbito da promoção da Atividade Física realizadas 

por profissionais da URAP 

Monitorização sim 

40
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Taxa de adultos alvo de ações no âmbito da 

prevenção da Incontinência Urinária realizadas por 

profissionais da URAP 

Monitorização sim 

37

Taxa de utentes alvo de ações no âmbito da 

parentalidade realizadas por profissionais da URAP 

(consultas, classes, pré-parto, pós-parto) 

Contratualização sim 

38
Taxa de pessoas alvo de ações de literacia em saúde 

realizadas por profissionais da URAP 
Contratualização sim 

35 1.2.1 - Saúde Infantil 
Taxa de crianças que consomem hortícolas pelo 

menos 2 vezes por dia 
Monitorização Não 

36 1.2.1 - Saúde Infantil 
Taxa de crianças que consomem entre 2 a 3 peças de 

fruta por dia 
Monitorização Não 

33 1.2.1 - Saúde Infantil 
Taxa de utentes referenciados para consulta de Saúde 

Oral com plano de intervenção preventiva concluído 
Monitorização Sim 

34 1.2.1 - Saúde Infantil Taxa de crianças com percentil de IMC>5 e <85 Contratualização Não 

31 1.2.1 - Saúde Infantil 

Proporção crianças/jovens com Necessidades de 

Saúde Especiais (NSE) alvo de intervenção de saúde 

escolar 

Monitorização  sim 

32 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de alunos alvo de ações no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP na área 

da Saúde Oral 

Contratualização não 

29 1.2.1 - Saúde Infantil 
Taxa de agentes educativos alvo de ações no âmbito 

da saúde escolar realizadas por profissionais da URAP 
Contratualização sim 

30 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de crianças/jovens com Necessidades de Saúde 

Especiais (NSE) alvo de consulta por profissional da 

URAP 

Contratualização sim 

27 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de turmas alvo de ações no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP na área 

dos afetos e educação para a sexualidade 

Monitorização sim 

28 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de crianças/jovens alvo de ações no âmbito da 

saúde escolar realizadas por profissionais da URAP 

com avaliação de impacto 

Monitorização sim 

25 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de turmas alvo de ações no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP na área 

de Educação alimentar 

Monitorização sim 

26 1.2.1 - Saúde Infantil 

Taxa de turmas alvo de ação no âmbito da saúde 

escolar realizadas por profissionais da URAP na área 

da actividade física 

Monitorização sim 



56  

  

 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Saúde 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ Diabetes 

Doença 

59
Taxa de utentes com DM com planos de tratamento 

concluído em MD  
Monitorização não 

60
Taxa de utentes com DM alvo de Plano Terapêutico 

Integrado com melhoria no índice EQ-5D 
Monitorização sim 

57

Taxa de utentes com DM alvo de consulta de acordo 

com Plano Terapêutico Integrado da URAP com 

HgbA1c < 8,0 % 

Contratualização sim 

58

Proporção de utentes com diabetes e idade inferior a 

75 anos, com o último registo de HgbA1c superior a 

8,0% 

Contratualização sim 

55

Taxa de utentes com DM alvo de consulta pela URAP 

com melhoria na capacidade aeróbica/funcional para 

o exercício (6 min walk-test) 

Contratualização sim 

56
Taxa de utentes com DM alvo de consulta pela URAP 

com melhoria dos níveis de atividade física (IPAQ) 
Monitorização sim 

53

Taxa de utentes referenciados por Diabetes Mellitus 

alvo de consulta pela URAP, de acordo com Plano 

Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 

54
Taxa de utentes referenciados por Diabetes Mellitus 

alvo de consulta pela URAP 
Contratualização sim 

51 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de educação para a 

saúde no âmbito da Prevenção de Quedas realizadas 

por profissionais da URAP com melhoria no teste Step-

test 

Monitorização sim 

52 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de educação para a 

saúde no âmbito da Prevenção de Quedas realizadas 

por profissionais da URAP com melhoria no teste 10 

meters walking speed 

Monitorização sim 

49 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de literacia em saúde no 

âmbito da Prevenção de Quedas realizadas por 

profissionais da URAP com melhoria no teste 30 

seconds sit-to-stand 

Monitorização sim 

50 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de educação para a 

saúde no âmbito da Prevenção de Quedas por 

profissionais da URAP com melhoria no teste 3Four 

Stage Modified Balance test 

Monitorização sim 

47 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de literacia em saúde  no 

âmbito da Prevenção de Quedas realizadas por 

profissionais da URAP 

Contratualização sim 

48 1.2.4 - Saúde Idoso 
Taxa de Quedas em Idosos que foram alvo de 

programa de prevenção de Quedas 
Contratualização Não 

45 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de literacia em saúde no 

âmbito da promoção da Atividade Física por 

profissionais da URAP com melhoria dos níveis de 

atividade física (IPAQ). 

Contratualização sim 

46 1.2.4 - Saúde Idoso 

Taxa de idosos alvo de ações de literacia em saúde no 

âmbito da promoção da Atividade Física realizadas 

por profissionais da URAP com melhoria na 

capacidade aeróbica/funcional para o exercício (6 

min walk-test). 

Monitorização sim 

43
1.2.3 - Saúde do 

Adulto 

Taxa de adultos alvo de ações de literacia em saúde 

no âmbito da promoção da Atividade Física realizadas 

por profissionais da URAP com melhoria na 

capacidade aeróbica/funcional para o exercício (6 

min walk-test) 

Monitorização Não 

44 1.2.4 - Saúde Idoso 
Taxa de pessoas alvo de ações de literacia em saúde 

realizadas por profissionais da URAP 
Contratualização sim 
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1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da Taxa de utentes referenciados por Hipertensão 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 
Arterial alvo de consulta pela URAP, de acordo com 

Doença Plano Terapêutico Integrado 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 

Doença 

65 1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da Taxa de utentes com HTA alvo de ações de promoção Monitorização Não 

Desempenho   (peso - 50)  Doença 
Pessoa c/ 

Hipertensão 
da atividade física com TA < 140/90 mmHg 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.2 - Gestão da 
Taxa de utentes com HTA alvo de Plano Terapêutico 

integrado com melhoria no índice EQ-5D 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Hipertensão 
 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da Taxa de utentes referenciados por Doença 

Desempenho   (peso - 50)  
Respiratória alvo de consulta pela URAP, de acordo 

com Plano Terapêutico Integrado 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 
Taxa de utentes com D. Respiratória alvo de consulta 

pela URAP com melhoria na capacidade 

Desempenho   (peso - 50)  aeróbica/funcional para o exercício (6 min walk-test) 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da Taxa de utentes com D Respiratória alvo de Plano 

Desempenho   (peso - 50)  Terapêutico integrado com melhoria no índice EQ-5D 

Doença  

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

76

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Monitorização sim 

77

Taxa de utentes referenciados por Obesidade alvo de 

consulta pela URAP, de acordo com Plano 

Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 

74

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Taxa de utentes com D. Respiratória alvo de consulta 

pela URAP com melhoria dos níveis de atividade física 

(IPAQ) 

Monitorização sim 

75

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Proporção de utentes D. Respiratória alvo de 

consulta multidisciplinar pela URAP com melhoria no 

índice de funcionalidade 

Monitorização sim 

72

1.3.1 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Contratualização sim 

73

1.3.1 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Taxa de utentes com D. Respiratória alvo de alvo de 

plano de reabilitação respiratória pela URAP com 

melhoria no índice de funcionalidade st George 

Quetionnaire 

Contratualização sim 

70

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Taxa de utentes referenciados por D. Respiratória 

alvo de consulta pela URAP 
Contratualização sim 

71

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Taxa de internamento por asma ou DPOC de utentes 

com consulta pela URAP e alvo de plano de 

reabilitação respiratória 

Contratualização sim 

68 Monitorização sim 

69

1.3.3 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Respiratória 

Contratualização sim 

66
Taxa de utentes com HTA alvo de consulta pela URAP 

com melhoria dos níveis de atividade fisica (IPAQ) 
Monitorização sim 

67
Taxa de utentes com HTA com planos de tratamento 

concluído em Medicina Dentária  
Monitorização não 

63
Taxa de utentes com HTA alvo de consulta pela URAP 

com TA < 140/90 mmHg 
Contratualização sim 

64

Taxa de utentes com HTA alvo de consulta pela URAP 

com  melhoria na capacidade aeróbica/funcional para 

o exercício (6 min walk-test) 

Contratualização sim 

61 Contratualização sim 

62
Taxa de utentes referenciados por HTA alvo de 

consulta pela URAP  
Contratualização sim 
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1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.1 - Gestão da Taxa de utentes com Obesidade alvo de consulta pela 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

URAP com melhoria dos níveis de atividade física 

(IPAQ) 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.4 - Gestão da Taxa de utentes com Obesidade alvo de Plano 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ 

Obesidade 
Terapêutico integrado com melhoria no índice EQ-5D 

Doença  

1 - 1.3.5 - Gestão da Taxa de utentes referenciados por D. Musculo 

Desempenho   
Pessoa c/ D. 

Músculo-
Esqueléticas alvo de consulta pela URAP, de acordo 

(peso - 50) Esquelética com Plano Terapêutico Integrado 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  

Doença 

92

1.3.1 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Músculoesquelética 

Taxa de utentes com D. Músculo-esquelética alvo de 

consulta pela URAP com melhoria dos níveis de 

atividade física (IPAQ) 

Monitorização sim 

90
Taxa de utentes com D Musculo Esqueléticas alvo de 

consulta pela URAP com melhoria no índice PIQ-6 
Contratualização sim 

91

1.3.1 - Gestão da 

Pessoa c/ D. 

Músculoesquelética 

Taxa de utentes com D. Músculo-esquelética alvo de 

consulta pela URAP com melhoria na capacidade 

aeróbica/funcional para o exercício (6 min walk-test) 

Contratualização sim 

88
1.3 - Gestão da  

Doença 
Contratualização não 

89
Taxa de utentes referenciados por D. Musculo 

Esqueléticas alvo de consulta pela URAP 
Contratualização sim 

86

Taxa de utentes com Obesidade com melhoria no 

índice Atividade Física, alvo de Plano Terapêutico 

Integrado 

Monitorização sim 

87 Monitorização sim 

84

Taxa de de individuos cuja razão perímetro cintural / 

estatura ≥ 0,5, que tiveram diminuição nos últ. 12 M, 

alvo de Plano Terapêutico Integrado 

Monitorização sim 

85 Monitorização sim 

82

Taxa de crianças [0; 18[ anos que passaram do 

percentil IMC ≥ 85 para < 85, nos últ. 12 M, alvo de 

Plano Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 

83

Taxa de utentes com Obesidade alvo de consulta pela 

URAP com melhoria na capacidade 

aeróbica/funcional para o exercício (6 min walk-test) 

Contratualização sim 

80

Taxa de utentes ≥ 18 anos, com IMC [25; 35[ c/ 5% de 

diminuição do peso corporal nos últimos 12 M, , alvo 

de Plano Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 

81

Taxa de crianças [0; 18[ anos que passaram do 

percentil IMC ≥ 95 para < 95, nos últ. 12M, , alvo de 

Plano Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 

78
Taxa de utentes com Obesidade referenciados alvo 

de consulta pela URAP 
Contratualização sim 

79

Taxa de utentes ≥ 18 anos, com IMC ≥ 35 c/ 10% de 

diminuição do peso corporal nos últimos 12 M, alvo 

de Plano Terapêutico Integrado 

Contratualização sim 
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1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 
Taxa de Utentes com D. Musculo Esqueléticas alvo de 

Plano Terapêutico Integrado pela URAP que 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

diminuíram o valor segundo a Escala Visual Analógica 

Dor 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.5 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  
Pessoa c/ D. 

MúsculoEsquelética 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da Taxa de Certificados de Incapacidade Temporária, em 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 
utentes com D. Mental codificada com Plano 

Terapêutico Integrado 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

106

Taxa de utentes referenciados com problemas ou 

sintomas depressivos, alvo de consulta pela URAP de 

acordo com Plano Terapêutico Integrado 

Monitorização sim 

104 Monitorização sim 

105

Taxa de utentes referenciados com problemas 

relacionados com o comportamento alimentar, alvo 

de consulta pela URAP de acordo com Plano 

Terapêutico Integrado 

Monitorização sim 

102

Taxa de utentes referenciados por problemas 

relacionados com saúde mental, alvo de consultas 

pela URAP de acordo com Plano Terapêutico 

Integrado 

Contratualização sim 

103
Taxa de puérperas referenciadas por Depressão Pós 

Parto, alvo de consulta pela URAP 
Monitorização sim 

100
Nº médio de consultas em utilizador com D. Musculo 

Esqueléticas e com atendimento na URAP 
Monitorização não 

101

Taxa de utentes com D. Músculo Esqueléticas alvo de 

Plano Terapêutico integrado com melhoria no índice 

EQ-5D 

Monitorização sim 

98
Despesa em MCDT por utilizador, nos utentes alvo de 

Plano Terapêutico Integrado pela URAP (faturado) 
Monitorização não 

99
Taxa de Certificados de Incapacidade Temporária nos 

utentes alvo de Plano Terapêutico Integrado 
Monitorização não 

96 Monitorização não 

97

Despesa de anti-inflamatórios por utilizador, nos 

utentes alvo de Plano Terapêutico Integrado pela 

URAP (faturado) 

Monitorização não 

94

Taxa de utentes com D. Músculo Esqueléticas/Ombro 

alvo de Plano Terapêutico Integrado com melhoraria 

no índice na escala DASH 

Monitorização não 

95

Taxa de utentes D. Músculo Esqueléticas/Lombar 

alvo de Plano Terapêutico Integrado pela URAP com 

melhoraria no índice no Roland-Morris Disability 

Questionnaire 

Monitorização não 

93

Taxa de adultos alvo de ações de literacia em saúde 

no âmbito da promoção da Incontinência Urinária 

realizadas por profissionais da URAP, com melhoria 

no ICIQ-SF 

Monitorização sim 
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1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ D. Mental 

Doença 

1 - 1.3.6 - Gestão da 

Desempenho   Pessoa c/ D. Mental 

(peso - 50) com melhoria no índice EQ-5D 

1.3.6 - Gestão da 
N.º Médio de consultas realizadas por utente com 

alta 

Pessoa c/ D. Mental 
por objetivos atingidos no âmbito do Plano 

Terapêutico Integrado 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.7 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ 

Doença Multimorbilidade 

1 - 1.3 - Gestão da 1.3.7 - Gestão da 

Desempenho   (peso - 50)  Pessoa c/ 

Doença Multimorbilidade 

1 - 1.3 - Gestão da 
1.3.7 - Gestão da 

Pessoa c/ 

Desempenho   (peso - 50)  Multimorbilidade 

Doença 

1 - 1.4 – 1.3.6 - Cessação 

Desempenho   (peso - 50) Programas Tabágica 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 1.3.6 - Cessação 

Desempenho   (peso - 50) Programas Tabágica 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 1.3.6 - Cessação 

Desempenho   (peso - 50) Programas Tabágica 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 1.3.6 - Cessação 

Desempenho   (peso - 50) Programas Tabágica 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 1.3.6 – Cessação 

Desempenho   (peso - 50) Programas Tabágica 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50) Programas 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

120 1.3.8 - CPCJ 
Taxa de utentes com processo na CPCJ alvo de 

atendimento multidisciplinar pela URAP 
Contratualização não 

118 Taxa de fumadores com pelo menos 4 consultas   Monitorização   Sim 

119 Taxa de sucesso ao fim de 12 meses de tratamento   Contratualização   Sim 

116
N.º Médio de consultas realizadas por utente com 

sucesso no plano proposto  
 Monitorização   Sim 

117 Taxa de fumadores com 1.º consulta realizada   Monitorização   Sim 

114
Taxa de internamentos evitáveis na população adulta 

(ajustada para uma população padrão) 
Monitorização não 

115 Tempo Médio de espera para consulta de avaliação Monitorização   sim 

112

Taxa de utentes referenciados para consulta de S. 

Oral, com D. Oncológica com plano de cuidados 

concluído. 

Monitorização não 

113

Taxa de utentes referenciados para consulta de S. 

Oral, com Transplantado/ imunosuprimidos/ à espera 

de transplante com plano de cuidados concluídos 

Monitorização não 

110
1.3 - Gestão da  

Doença 

Taxa de utentes com problemas relacionados com 

saúde mental alvo de Plano Terapêutico integrado 
Monitorização sim 

111 Desempenho   (peso - 50) 
 1.3 - Gestão da 

Doença 
Monitorização sim 

108

Despesa de antidepressivos por utilizador, nos 

utentes com consulta multidisciplinar pela URAP 

(faturado) 

Monitorização sim 

109
Despesa de ansiolíticos por utilizador, nos utentes 

com consulta multidisciplinar pela URAP (faturado) 
Monitorização sim 

107

Taxa de utentes referenciados com problemas 

relacionados com ansiedade, alvo de consulta pela 

URAP de acordo com Plano Terapêutico Integrado 

Monitorização sim 
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1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50) Programas 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50) Programas 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50) Programas 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 
Taxa de utentes de ECCI com melhoria na 

“depend.autocuid.” alvo de atendimento 

Desempenho   (peso - 50) Programas multidisciplinar pela URAP 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50) Programas 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 

Desempenho   (peso - 50)  Programas 

Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

1 - 1.4 – 
1.4.1 – SNIPI - 

Sistema Nacional de 
Taxa de gestão de casos por profissionais da URAP Monitorização sim 

Desempenho   (peso - 50) Programas Intervenção Precoce 
Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP 
Monitorização Sim 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP com objetivos atingidos segundo plano

definido 

Taxa de reuniões participadas Monitorização Sim 

1 - 1.4 – 
1.4.2 – NACJR – 

Núcleos de Apoio às 
Taxa de gestão de casos por profissionais da URAP Monitorização Sim 

Desempenho   (peso - 50) Programas 
Crianças e Jovens 

em 

Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP 
Monitorização Sim 

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

Risco Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP com objetivos atingidos segundo plano

definido 

Taxa de reuniões participadas neste âmbito Monitorização sim 

1 - 1.4 – Taxa de gestão de casos por profissionais da URAP Monitorização sim 

Desempenho   (peso - 50) Programas 
Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP 
Monitorização  

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP com objectivos atingidos segundo plano 

definido 

Contratualização  

Taxa de reuniões participadas neste âmbito Monitorização  

128

Contratualização Sim 

129

1.4.3 – EPVA – Equipa 

de Prevenção da 

Violência em 

Adultos 

126 1.3.8 - RSI 

Taxa de utentes beneficiários de RSI com acordo de 

inserção assinado na área da saúde alvo de consulta 

multidisciplinar pela URAP 

Contratualização não 

127

Contratualização Sim 

124 1.3.8 - ECCI Monitorização não 

125 1.3.8 - ECSCP 
Taxa de utentes de ECSCP alvo de atendimento 

multidisciplinar pela URAP 
Monitorização não 

122 1.3.8 - ECCI 

Taxa de utentes com alta de ECCI com objetivos 

atingidos alvo de atendimento multidisciplinar pela 

URAP 

Contratualização não 

123 1.3.8 - ECCI 
Taxa de utentes de ECCI com ganhos no controlo da 

dor alvo de atendimento multidisciplinar pela URAP 
Monitorização não 

121 1.3.8 - RNCCI 
Taxa de utentes referenciados para a RNCCI alvo de 

atendimento multidisciplinar pela URAP 
Contratualização não 
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1 - 1.4 – Taxa de gestão de casos por profissionais da URAP Monitorização  

Desempenho   (peso - 50) Programas 
Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP 
Monitorização  

 Nacionais de 

Operacionaliza 

ção Articulada 

Taxa de casos com intervenção por profissionais da 

URAP com objetivos atingidos segundo plano

definido 

Taxa de reuniões participadas neste âmbito Monitorização  

2.1 - 

Assistênciais 

2.2 - Não 2.2.1 - Atividades de 

Assistênciais 
Governação Clinica 

do 

ACeS 

2.2 - Não 

Assistênciais 

Qualidade 
Melhoria 

Contínua da 

Organizacional  Qualidade 

(Peso - 20) 

Qualidade 
Melhoria 

Contínua da 

Organizacional  Qualidade 

(Peso - 20) 

Qualidade 

Organizacional  

(Peso - 20) 

Qualidade 

Organizacional  

(Peso - 20) 

Qualidade 

Organizacional  

(Peso - 20) 

Qualidade 

Organizacional  

(Peso - 20) 

Qualidade 

Organizacional  

(Peso - 20) 

  Qualidade Satisfação do         

Organizacional  (Peso - 20) profissional 

Formação Formação 

Profissional     Interna 

(Peso - 10) 

Formação Formação Internos/ Alunos/ 

Profissional     Interna 
Estágios 

profissionais 

(Peso - 10) 

Formação 

Profissional     

(Peso - 10) 

Atividade 
Artigos, 

Comunicações, 

Cientifica       Conferências 

(Peso - 10) 

Atividade 

Cientifica       

(Peso - 10) 

  

          

  
Trabalhos de 

Investigação 
      

  
Formação 

Externa 

UF e/ ou seus 

profissionais como 

formadores 

externos 

      

  
Equipa 

Multidisciplinar 
      

        

  
Integração de 

Cuidados 
Externa       

  
Integração de 

Cuidados 
Interna       

  Segurança Gestão Risco       

  

  Segurança Profissionais       

  

Processos 

Assistenciais 

Integrados 

      

  Segurança Utentes     

  

  ACeSso       

  2 - Serviços     (Peso - 10)       

  2 - Serviços     (Peso - 10) 

2.2.2 - Atividades 

não assistênciais 

em serviços 

regionais ou 

    

  2 - Serviços     (Peso - 10) 

2.1.1 - Serviços de 

caracter 

assistencial 

      

130 1.4.4-SE, RSI; ECCI 

Monitorização  


