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RESUMO EXECUTIVO  

 

O primeiro conjunto de medidas apresentadas no Programa do XXI Governo na área da 

saúde intitula-se “Promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública”. 

Esta será a primeira reforma global da saúde pública portuguesa, após aquela que foi 

empreendida por Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, nos princípios dos anos 90 do 

século passado.  

Esta reforma é pensada em função de um mundo diferente: do envelhecimento 

populacional e das crescentes desigualdades sociais, da sociedade do conhecimento e da 

inovação, das redes sociais, dos novos media, da “medicina de precisão”, da importância dos 

percursos de vida e das cadeias de valor no sistema de saúde, das economias financeiras e 

da crise de valores de solidariedade e cooperação no espaço europeu. 

Resumem-se, de seguida, os principais aspetos desta reforma: 

1 – Governança, estratégia e planeamento em saúde – Novos modelos de ação em saúde 

pública   

Todos os atores sociais são potencialmente agentes de saúde pública. Existem novos 

instrumentos de informação, comunicação, partilha e oportunidades de participação que 

podem facilitar esse potencial. Desse modo, agora mais que no passado, o Estado e os 

Serviços de Saúde Pública têm de ter em conta esta evolução. 

Portanto, são necessários novos modelos de ação em saúde pública, que tomem em 

consideração as noções de “Governança” e “gestão da inovação e da mudança”, e as 

disciplinas de “estratégia” e “planeamento”. Nos próximos 6 meses, promover-se-á uma 

extensa análise e um alargado debate sobre a natureza e configuração destes novos 

modelos de ação.  

2 – Determinantes económicos, financeiros e sociais da saúde – Avaliação prospetiva do 

seu impacto (health impact assessment) 

Existe uma vasta evidência sobre o efeito negativo na saúde dos períodos de 

condicionamento económico, financeiro e social. Num passado próximo, em Portugal, estes 

agravaram-se substancialmente. Assim sendo, torna-se indispensável prever os seus efeitos 

no futuro. A Avaliação do Impacto em Saúde é um instrumento essencial para a 

materialização da saúde em todas as políticas, concretizando-se através da avaliação 

prospetiva do impacto na saúde dos portugueses de outras políticas públicas nacionais ou 

internacionais. Iniciaram-se os preparativos para um primeiro exercício desta natureza em 

Portugal.  
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3 – Promoção da Saúde – Nova abordagem para a educação para a saúde, literacia e 

autocuidados 

O Programa de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, agora em 

desenvolvimento, centra-se numa “rede inteligente de literacia em saúde” – constituída por 

um repositório de boas práticas neste domínio e um conjunto de parceiros que as 

identificam, analisam, organizam e divulgam – e num primeiro ciclo de projetos-

demonstração em áreas selecionadas: Campanha “vida ativa”; Jovem móvel; 

Envelhecimento, cuidadores informais e autocuidados; Qualificação e literacia nos espaços 

de atendimento do SNS; Navegabilidade no SNS. 

4 – Prevenção e gestão da doença – Inovar na prevenção e gestão da doença crónica 

Para além de reforçar os programas de prevenção e gestão da doença em curso, considera-

se indispensável adotar uma abordagem mais integrada para prevenção e gestão da doença 

crónica.  

Um perfil integrado da doença crónica e dos seus principais determinantes, associado a 

objetivos explícitos de progresso neste domínio, permitirá não só uma melhor comunicação 

com todos os que participam na prevenção e gestão da doença crónica, mas também uma 

articulação mais sistemática e efetiva dos processos de contratualização e com as ações de 

saúde pública na comunidade.      

5 – Serviços de saúde pública – Qualificação dos serviços locais de saúde pública: 

liderança, sistemas de informação, contratualização e acreditação. 

O processo de qualificação dos serviços locais de saúde pública – unidades de saúde pública 

(USP) – far-se-á a partir da constituição de uma rede de USP-Demonstração, selecionadas 

pela sua capacidade para se desenvolver a partir dos elementos de qualificação a promover, 

nomeadamente sistemas de informação atualizados e processos de contratualização e 

acreditação. As unidades que fazem parte desta rede irão interagir e partilhar os seus 

processos de desenvolvimento, beneficiando de um enquadramento nacional e regional 

adequado e de um dispositivo de acompanhamento e apoio específico. Esta qualificação 

chegará progressivamente a todas as unidades de saúde pública.  

6 – Quadro legal de proteção da saúde – Novo código normativo para a Saúde Pública do 

Século XXI  

No decurso de décadas, foram sendo elaboradas normas de saúde pública, principalmente 

associadas à proteção da saúde. É chegado o momento de as analisar no seu conjunto, rever 

e atualizar, organizando-as coerentemente num Novo Código da Saúde Pública. 

Neste contexto, pode também tirar-se partido do Programa Simplex, para simplificar 

procedimentos associados à função Autoridade de Saúde, de forma a maximizar os 

benefícios para os cidadãos e para a prática profissional.    
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INTRODUÇÃO 

 

Após décadas de sucesso do Serviço Nacional de Saúde (SNS), este deve adaptar-se ao novo 

padrão epidemiológico resultante do envelhecimento da população, da concentração 

urbana, da acentuação das desigualdades socioeconómicas e das alterações climáticas. Esta 

adaptação contribuirá para garantir a prestação de cuidados de elevada qualidade e 

também a sua sustentabilidade.  

Estrategicamente, o SNS deve reorientar-se para o cidadão e para a saúde, apostando na 

promoção da saúde e na prevenção da doença. 

No entanto, a saúde não é uma responsabilidade exclusiva do Estado ou dos serviços de 

saúde, mas sim de toda a sociedade que, num esforço concertado do poder central, das 

autarquias, das empresas, das organizações não-governamentais e dos cidadãos, deve 

protagonizar programas e intervenções de Promoção da Saúde e de Literacia em Saúde, 

entre outros.  

Assim, propõe-se uma abordagem para a saúde, apropriada pela comunidade, sustentável e 

promotora de cidadãos e comunidades saudáveis e resilientes.  

É neste contexto que se deseja um novo papel para os Serviços de Saúde Pública, 

verdadeiros catalisadores das intervenções não só dos serviços de saúde, mas também da 

comunidade, integrando todas as Estruturas de Saúde Pública (ESP). 

O primeiro conjunto de medidas apresentadas no Programa de Governo na área da saúde 

intitula-se “Promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública”. Nesta 

rubrica, faz-se referência à importância de obter ganhos em saúde, através da intervenção 

nos seus principais determinantes. Realçam-se as noções de “saúde em todas as políticas” e 

dos planos estratégicos, com particular destaque para os Planos Locais de Saúde (em 

cumprimento do Plano Nacional de Saúde), assim como um reforço e aprofundamento de 

outras áreas essenciais de intervenção, tais como a vigilância epidemiológica, a promoção da 

saúde, a prevenção primária e a prevenção secundária e o controlo das doenças 

transmissíveis e crónicas com expressão epidémica. O Programa do Governo prevê, 

também, a criação de um Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 

Autocuidados. 
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Esta “nova ambição para a Saúde Pública” incide, naturalmente, no conjunto do sistema de 

saúde, pelo que diversos aspetos inscritos noutras áreas do Programa de Governo têm 

impacto na Saúde Pública e no sistema de saúde, nomeadamente a extensão e renovação do 

programa Simplex e o desenvolvimento de sistemas de informação de saúde.  

Do acima enunciado vertem duas premissas: por um lado, a “nova ambição para a saúde 

pública” contempla aspetos que vão para além do inscrito na respetiva área específica, 

tendo como referencial o Programa de Governo; por outro, a “nova ambição para a saúde 

pública”, para ser concretizada, requer uma reforma dos Serviços de Saúde Pública (SSP), 

uma vez que a natureza das propostas do Programa exige mudanças de arquitetura do 

sistema de saúde que implicam, necessariamente, uma mudança na organização daqueles 

serviços.  
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1. Governança, estratégia e planeamento em saúde – Novos modelos 

de ação em saúde pública   

Todos os atores sociais são potencialmente agentes de saúde pública. Existem novos 

instrumentos de informação, comunicação, partilha e oportunidades de participação que 

podem facilitar esse potencial. Assim, agora mais que no passado, o Estado e os Serviços de 

Saúde Pública têm de ter em conta esta evolução. Portanto, são necessários novos modelos 

de ação em saúde pública, que tomem em consideração as noções de “governança” e 

“gestão da inovação e da mudança”, e as disciplinas de “estratégia” e “planeamento”. 

Pretende-se promover, nos próximos 6 meses, uma extensa análise e um alargado debate 

sobre a natureza e configuração destes novos modelos de ação.  

O modelo de governança da saúde proposto pressupõe as seguintes fases: 

 Ler a realidade da saúde de uma forma integrada (todos os aspetos relevantes), 

atual e oportuna (em tempo próprio), dinâmica (os trajetos) e prospetiva 

(antecipando o futuro). Esta leitura implica olhar para o sistema de saúde, os 

instrumentos de governança, as organizações da saúde, os processos de cuidados de 

saúde, a cadeia de valor em saúde e os agentes do sistema de saúde (profissionais 

de saúde e cidadãos).   

 Validar, motivar, estimular, apoiar e sustentar iniciativas, procedimentos, processos 

e organizações que funcionam bem (que têm bons resultados). 

 Interrelacionar, interligar e integrar realidades distintas, mas que beneficiam de 

melhor cooperação e de maior escala operacional.  

 Acrescentar seletivamente projetos e iniciativas que aumentem a cadeia de valor 

em saúde. 

Este processo deve ter em conta os determinantes de saúde e de doença ao longo do ciclo 

da vida, os processos de cuidados de saúde que correspondem ao percurso das pessoas 

através dos distintos serviços de saúde, procurando os melhores resultados possíveis com 

uma utilização eficiente dos recursos necessários e as múltiplas cadeias de valor da inovação 

em saúde e em cuidados de saúde, assim como, a ativação individual e social para níveis 

mais elevados de literacia em saúde.  



 

4 

 

O Programa do Governo destaca a implementação dos “Planos Locais de Saúde, em 

cumprimento do Plano Nacional de Saúde”. A Direção-Geral da Saúde, partindo de uma 

reflexão sobre o modo como os Planos Locais de Saúde têm vindo a ser desenvolvidos e 

implementados, discutiu a operacionalização dos mesmos, de acordo com o modelo de 

governança da saúde proposto, e a definição de critérios para a melhoria do processo que 

lhes estão subjacente em harmonia com o referido modelo de governança.  

Assim, propõe-se: 

1. Desenvolver e implementar os Planos Locais de Saúde, como instrumentos de 

governança da saúde, promovendo, em todas as suas etapas, um processo 

participativo e co-produtivo, bem como um compromisso social que envolva as ESP 

locais, dentro e fora do setor da saúde;  

2. Criar os mecanismos que garantam a articulação e o alinhamento entre o processo 

de planeamento em saúde de base populacional, o processo de planeamento em 

saúde de base institucional (Planos de Atividades, Planos de Desempenho) e o 

processo de contratualização dos serviços de saúde; 

3. Definir o papel dos SSP, enquanto coordenação técnica e de acompanhamento dos 

processos de planeamento em saúde, de base populacional, desenvolvido sem 

conjunto pelas ESP, aos níveis nacional, regional e local. 

2. Determinantes económicos, financeiros e sociais da saúde – 

Avaliação prospetiva do seu impacto (health impact assessment) 

Existe uma vasta evidência sobre o efeito negativo na saúde dos períodos de 

condicionamento económico, financeiro e social. Num passado próximo, em Portugal, estes 

agravaram-se substancialmente. Assim sendo, torna-se indispensável prever os seus efeitos 

no futuro.  

A Avaliação do Impacto em Saúde (Health Impact Assessment) é um instrumento essencial 

para a materialização da saúde em todas as políticas, concretizando-se através da avaliação 

prospetiva do impacto na saúde dos portugueses de outras políticas públicas nacionais ou 

internacionais.  
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Assim, propõe-se:  

1. Desenvolver, progressivamente, metodologias de Avaliação de Impacto em Saúde 

que permitam analisar e prever o impacto na saúde das políticas e estratégias de 

saúde adotadas.  

3. Promoção da Saúde – Nova abordagem para a educação para a 

saúde, literacia e autocuidados 

O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridade 

promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública, através 

designadamente da criação de um Programa Nacional para a Saúde, Literacia e 

Autocuidados, preparando e apoiando prestadores informais em cuidados domiciliários, 

prevenindo a diabetes, obesidade, promovendo a saúde mental e o envelhecimento 

saudável, bem como a utilização racional e segura do medicamento. 

A literacia em Saúde, entendida como a capacidade para tomar decisões informadas sobre a 

saúde, na vida de todos os dias, e também naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do 

Sistema de Saúde, na medida em que contém elementos essenciais do processo educativo e 

proporciona capacidades indispensáveis para o autocuidado, constitui a referência nuclear 

deste Programa. 

Os estudos divulgados apontam para baixos níveis de literacia em saúde em Portugal. Existe 

hoje considerável evidência de que a educação, a literacia e o autocuidado são de grande 

importância não só para a promoção e proteção da saúde da população, mas também para a 

efetividade e eficiência da prestação de cuidados de saúde, constituindo, por isso, um fator 

crítico para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

O Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados é também mais 

uma expressão da intenção do Programa do Governo em reforçar o papel do cidadão no 

sistema de saúde português e fazer da informação, do conhecimento e da decisão 

informada veículos privilegiados desse reforço. 

Este Programa, pela sua natureza, cobre um vasto domínio temático. Para abordar 

ordenadamente a extensão desse domínio, o Programa Nacional de Educação para a Saúde, 

Literacia e Autocuidados baseia –se nas seguintes opções: 
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a) Recolher, organizar e partilhar boas práticas em educação, literacia e autocuidados no 

País, e sempre que possível internacionalmente, partindo inicialmente de um conjunto de 

temáticas selecionadas e expandindo-as progressivamente; 

b) Fazer da noção de «vida ativa», física, intelectual e afetiva, uma referência central nesta 

primeira fase do desenvolvimento do projeto;  

c) Adicionar às boas práticas existentes um conjunto limitado de novos projetos-

demonstração para o biénio 2016 -2017, selecionados por critérios explícitos que, pela sua 

natureza, constituam novos estímulos para a promoção da educação, literacia e 

autocuidados no País; 

d) Assegurar que as boas práticas identificadas e desenvolvidas neste contexto sejam 

progressivamente adotadas pelos diversos atores da saúde, através de múltiplos 

mecanismos, incluindo os da contratualização e do planeamento em saúde, e das iniciativas 

em curso para a reforma do SNS; 

e) Desenvolver este Programa através de um processo consultivo, junto de instâncias 

técnicas mas também de participação do cidadão, em estreita colaboração com os outros 

programas de saúde e implementá-lo em parceria com organizações competentes para o 

efeito. 

O Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados é coordenado, 

continuamente monitorizado e periodicamente avaliado de forma a assegurar a realização 

dos objetivos aqui definidos. 

Nestes termos determino: 

1 — A criação do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados. 

2 — O Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, visa: 

a) Contribuir para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidados da 

população, promovendo a cidadania em saúde, tornando as pessoas mais autónomas e 

responsáveis em relação à sua saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua 

comunidade; 

b) Promover um amplo acesso de todos os interessados a informação qualificada sobre boas 

práticas em educação para saúde, literacia e autocuidados; 
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c) Desenvolver e demonstrar a utilidade de novos projetos e instrumentos em domínios 

selecionados desta temática, que acrescentem valor às boas práticas já existentes; 

d) Assegurar a divulgação e utilização efetiva das boas práticas em educação para a saúde, 

literacia e autocuidados no âmbito do SNS e no conjunto da sociedade portuguesa. 

3 — O Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados contempla: 

a) A identificação, validação, apoio e divulgação progressiva de boas práticas no domínio da 

educação, literacia e autocuidados [Projeto a)]; 

b) O desenvolvimento de um número selecionado de projetos-demonstração que expandam 

a aplicação das boas práticas existentes a novos territórios e ensaiem experiências 

inovadoras nestes domínios [Projetos b) a f)]; 

c) A adoção progressiva das boas práticas identificadas e ensaiadas pelos diversos atores da 

saúde (coordenação, monitorização e avaliação do programa). 

4 — Os projetos a desenvolver no âmbito do Programa Nacional de Educação para a Saúde, 

Literacia e Autocuidados, no período 2016 -2017, são os seguintes: 

a) Rede Inteligente para promoção da literacia em saúde 

Esta Rede está centrada num «Repositório de Literacia em Saúde» que recolhe, analisa, 

seleciona e divulga seletivamente projetos e instrumentos que, de alguma forma, 

configurem boas práticas em educação, literacia e autocuidados, e num conjunto de 

parcerias que apoiem e facilitem o desenvolvimento daquele repositório. O repositório é 

parte integrante do Portal SNS. 

b) Vida Ativa 

São exploradas todas as oportunidades para promover o conceito de «vida ativa» nas suas 

múltiplas dimensões, num conjunto de campanhas a organizar durante este biénio, 

utilizando diversos meios comunicacionais e promocionais, de forma a poder chegar à maior 

parte da população. Componentes deste projeto fazem parte necessariamente de todos os 

outros. 

c) Jovem móvel 

Aplicações para telemóvel destinadas a promover a vida ativa e a prevenir situações de 

dependência na população jovem são identificadas, selecionadas e divulgadas de acordo 
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com os seus méritos para serem tidas em conta em iniciativas de educação para a saúde e 

literacia para jovens. 

d) Envelhecimento, autocuidados e cuidadores informais 

Este projeto-demonstração destina -se a desenvolver técnicas de promoção de literacia em 

saúde em ambiente residencial (domicílios, instituições instituições para pessoas 

dependentes) para pessoas idosas e seus cuidadores informais. Numa primeira fase, é 

desenvolvido em três localidades selecionadas para o efeito, com a colaboração de unidades 

de cuidados na comunidade e unidades de cuidados continuados integrados. Após a 

avaliação dos resultados, as técnicas desenvolvidas são divulgadas para adoção nacional. 

e) Qualificação e promoção da literacia em saúde nos espaços de atendimento do SNS 

A qualidade dos espaços de atendimento do SNS é, em si mesma, um elemento da 

promoção da literacia em saúde em Portugal. Com base num melhor conhecimento da 

situação atual do SNS é adotada uma norma sobre a qualificação dos espaços de 

atendimento no SNS, que devem incluir conteúdos de educação para a saúde e literacia, 

com particular atenção à utilização de imagens televisivas. Os conteúdos destas têm uma 

vertente de programação nacional, em articulação com o Portal do SNS, e outra local. Estes 

desenvolvimentos são ensaiados num número limitado de espaços de atendimento, antes 

de serem generalizados ao conjunto do SNS. Dada a importância da qualificação dos locais 

de atendimento para a reforma do SNS, este projeto é desenhado e implementado em 

estrita colaboração com os responsáveis por aquela reforma. 

f) Navegabilidade no SNS e no sistema de saúde português 

Ajudar as pessoas a conhecer melhor os serviços de saúde, de forma a utilizá-los mais eficaz 

e eficientemente, constitui uma importante preocupação deste Programa, no âmbito do 

desenvolvimento do Portal do SNS. Dada a considerável extensão deste domínio, três temas 

foram selecionados para este efeito: saúde reprodutiva; doença oncológica e testamento 

vital. 

5 — A coordenação deste Programa integra a Direção -Geral da Saúde, a nível nacional, os 

Departamentos Regionais de Saúde Pública, a nível regional, e as Unidades de Saúde Pública, 

a nível local. 
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6 — A coordenação do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 

Autocuidados, no biénio 2016 -2017, deve: 

a) Assegurar a elaboração de relatórios semestrais de monitorização e um relatório 

avaliativo em junho de 2017; 

b) Assegurar a prossecução de processo consultivo junto das entidades técnicas de 

participação de cidadãos competentes para o efeito. 

4. Prevenção e gestão da doença – Inovar na prevenção e gestão da 

doença crónica 

O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, estabelece como prioridade a 

criação de um Programa de Prevenção e Gestão da Doença Crónica e promoção da saúde 

através de uma nova ambição para a Saúde Pública. 

Neste âmbito, faz -se referência à importância de obter ganhos de saúde e dos seus 

determinantes. Realçam-se as noções de “saúde em todas as políticas” e dos planos 

estratégicos de ação com particular destaque para os planos locais de saúde, em 

cumprimento do Plano Nacional de Saúde. 

O Programa do Governo prevê ainda a criação de um Programa Nacional de Educação para a 

Saúde, Literacia e Autocuidados e o reforço e aprofundamento de ações já em curso como a 

vigilância epidemiológica, a promoção da saúde, a prevenção primária e a prevenção 

secundária, o Programa de Controlo das Doenças Transmissíveis, as medidas de prevenção 

do tabagismo (alargando o acesso a consultas de cessação tabágica), de alimentação 

saudável (alimentação coletiva em escolas e ambientes de trabalho), de prevenção do 

consumo de álcool e dos demais produtos geradores de dependência, e o Programa 

Nacional de Vacinação. 

O quadro atual da saúde pública portuguesa inclui um conjunto de programas de saúde 

nacionais prioritários dedicados a situações como a diabetes, a infeção VIH/SIDA, o 

tabagismo, a alimentação saudável, a saúde mental, as doenças oncológicas, respiratórias e 

cérebro-cardiovasculares e a prevenção e controlo das infeções e das resistências aos 

antimicrobianos. 
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Estes programas incluem afeções transmissíveis e não transmissíveis, doenças de evolução 

prolongada e suas agudizações. 

É importante reconhecer que as doenças de evolução prolongada — as doenças crónicas — 

representam um significativo desafio aos sistemas de saúde, particularmente nos seguintes 

aspetos: 

a) Estão associados ao envelhecimento das populações e às múltiplas circunstâncias 

associadas a esse envelhecimento; 

b) Requerem uma adequada integração de ações preventivas e de continuidade de 

cuidados; 

c) Obtenção de bons resultados na prevenção e gestão das doenças crónicas que implica um 

elevado nível de literacia em saúde; 

d) Dependem de sistemas de informação centrados no cidadão, no seu percurso de vida, nos 

processos de cuidados de saúde que experimenta e na capacidade que cada um tem de 

realizar o seu potencial de bem-estar. 

A prevenção e a gestão da doença crónica impõe exigências que vão para além do que é 

necessário em relação aos cuidados episódicos da doença aguda de curta duração, mas não 

deixa de incluir uma resposta efetiva às manifestações súbitas associadas a doença de 

evolução prolongada. 

Os programas nacionais prioritários de saúde têm tido, ao longo da sua existência, um papel 

muito positivo na elaboração e divulgação de “boas práticas” nos domínios que lhes dizem 

respeito, nas múltiplas iniciativas para promover a implementação dessas boas práticas e na 

apresentação anual de relatórios analíticos que resumem a situação do país nesses mesmos 

domínios. Os programas de saúde, para além da sua reconhecida especificidade, partilham 

determinantes e instrumentos de ação que lhes são comuns ou de natureza similar. 

Importa por isso encontrar formas de beneficiar de forma mais efetiva dessas “dimensões 

horizontais” — através de dispositivos de concertação estratégica — sem pôr em causa a 

identidade de cada programa nem a eficiência e efetividade da sua gestão. 

De entre os aspetos que dizem respeito a todos os programas de prevenção e controle da 

doença, e particularmente aqueles que dizem respeito às afeções de evolução prolongada, 

há que dar especial atenção às seguintes dimensões do sistema de saúde: 
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a) Os determinantes da saúde e os fatores de risco de doença ao longo do ciclo da vida; 

b) Os processos de cuidados de saúde que correspondem ao percurso das pessoas através 

dos distintos serviços de saúde, procurando os melhores resultados possíveis com uma 

utilização eficiente dos recursos necessários para os realizar; 

c) As múltiplas cadeias de valor da inovação em saúde e em cuidados de saúde; 

d) A ativação individual e social para níveis mais elevados de literacia em saúde.  

A necessidade de veicular os objetivos identificados nos vários programas de saúde para os 

instrumentos de governação da saúde e da gestão dos serviços associados à sua realização 

tem sido reconhecida de várias formas. Estão agora reunidas as condições para, mais 

sistematicamente, dar passos significativos nesse sentido. 

Entre os instrumentos a utilizar na difusão dos objetivos acima referidos há que dar 

particular atenção aos seguintes: 

a) Contratualização do desempenho das unidades do SNS; 

b) Monitorização dos progressos na prevenção e gestão da doença; 

c) Partilha de informação e literacia em prevenção e gestão da doença no seu conjunto; 

d) Planeamento em saúde. 

Esta relação entre os programas de saúde e os instrumentos de governação e gestão não 

pode ser realizada exaustivamente em relação a todos e cada um dos objetivos de cada 

programa de saúde, mas antes através de dispositivos de síntese e integração, que podem ir 

evoluindo de ano para a ano, sendo necessário desenvolver um perfil integrado para a 

prevenção e gestão da doença crónica, baseado nas dimensões do sistema de saúde já 

referidos. 

Este perfil integrado deve selecionar criteriosa e oportunamente informação relevante à 

prevenção e gestão da doença crónica e partilhá-la eficazmente com os principais atores da 

saúde — governantes, gestores, profissionais, as indústrias associadas à saúde e os próprios 

cidadãos. 

Para tal este perfil integrado deve não só privilegiar uma considerável capacidade de síntese 

mas também um elevado nível de competência comunicacional. 
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Assim determino: 

1 — Ao nível central e regional, a constituição de uma coordenação estratégica para a 

prevenção e gestão da doença crónica, dotada de um secretariado técnico de apoio. 

2 — Ao nível local, que será realizado através de um projeto-demonstração no Grande 

Porto, a constituição de uma coordenação, dotada de um secretariado executivo. 

3 — A coordenação estratégica referida no n.º 1, em colaboração com a coordenação do 

projeto -demonstração do Grande Porto, elabora uma estratégia nacional para a prevenção 

e gestão da doença crónica, ao mesmo tempo que esta última delineia o programa do 

Grande Porto, até ao dia 30 de abril de 2016. 

4 — A estratégia nacional e o programa local são apresentados publicamente até ao dia 31 

de maio de 2016. 

5 — O presente despacho entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação. 

5. Serviços de saúde pública – Qualificação dos serviços locais de saúde 

pública: liderança, sistemas de informação, contratualização e 

acreditação  

O Programa do XXI Governo Constitucional enuncia “uma nova ambição para a Saúde 

Pública”, de forma a serem obtidos ganhos em saúde através da intervenção nos vários 

determinantes, salientando como fundamentais as políticas de combate à pobreza, das 

condições de habitação, do emprego e do trabalho, da alimentação, transportes, urbanismo 

e espaços de lazer. Compreende-se, por isso, o papel dos Serviços de Saúde Pública na 

necessária articulação da saúde com os outros setores da sociedade e a importância dada à 

“implementação dos Planos Locais de Saúde em cumprimento do Plano Nacional de Saúde”, 

como instrumento de governança para a melhoria do bem-estar e redução das 

desigualdades e iniquidades. 

Hoje, todos reconhecem que a Saúde não é uma responsabilidade apenas do Estado ou do 

Sistema de Saúde, mas sim de toda a população que, num esforço concertado do poder 

central, das autarquias, da sociedade civil e do cidadão, deve participar em programas e 

intervenções que, de um modo transversal, promovam a literacia e a saúde.  
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É neste contexto que se deseja um papel renovado para os Serviços de Saúde Pública, 

verdadeiros catalisadores das intervenções não só no próprio Sistema, mas também na 

comunidade. Neste quadro, adquire especial relevância, enquanto potencial para influenciar 

o nível de saúde e bem-estar da população, no sentido da sua melhoria e da redução das 

desigualdades, o Governo, em termos de vontade política, Autarquias, Sistema de Saúde, 

Administração Pública, com destaque para a educação, ciência, ensino, investigação, 

trabalho, solidariedade e segurança social, Organizações Não-Governamentais, associações 

de cidadãos, Instituições Particulares de Solidariedade Social, farmácias e setor empresarial.  

Naturalmente, os Serviços de Saúde Pública devem assumir, no âmbito de um processo de 

autonomia progressiva e responsabilização, uma nova posição estratégica no Sistema de 

Saúde e na sociedade. 

Urge, portanto, investir nos Serviços de Saúde Pública, nomeadamente nos recursos e na 

qualificação dos serviços tecnológicos e técnicos colocados à sua disposição, de maneira a 

permitir aprofundar o seu papel na implementação dos planos locais de saúde, da função de 

observatório de saúde e de vigilância em saúde pública, na proteção da saúde e prevenção 

da doença, na gestão e articulação de programas nacionais de saúde, na avaliação do 

impacto em saúde, na promoção da saúde e da literacia, na intervenção na comunidade, na 

contratualização em saúde e na governança da saúde, entre outros, e o exercício do poder 

de autoridade de saúde conforme a legislação aplicável. Os Serviços de Saúde Pública devem 

ser progressivamente requalificados, num processo de melhoria contínua, através de 

sucessivos níveis de desempenho, categorizado segundo critérios a estabelecer. 

Assim, determino o seguinte: 

1 – Até ao final de 2016, o conjunto de unidades de saúde pública (USP), constantes do 

quadro anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante, constitui uma rede-piloto 

que partilha boas práticas e aprofunda, entre outros, o papel das USP na promoção da 

literacia e da saúde (Despacho n.º 3618-A/2016, do Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, de 8 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de março), 

no planeamento e governança da saúde, na prevenção e gestão da doença crónica 

(Despacho n. º 4027-A/2016, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 16 de março, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 18 de março), na avaliação do impacto 

em saúde, bem como na contratualização dos serviços de saúde. 



 

14 

 

2 – As USP a que se refere o número anterior: 

a) São dotadas dos meios adequados, incluindo no que se refere ao sistema de 

informação para o desenvolvimento das atividades que lhes permitam atingir um nível 

superior de desempenho; 

b) São objeto de um processo de certificação, através do modelo de acreditação do 

Ministério da Saúde; 

c) Promovem o alinhamento dos processos de contratualização dos serviços de saúde 

com as necessidades de saúde locais e os ganhos em saúde desejados; 

d) Promovem a melhoria do processo de planeamento local em saúde, a partir da 

experiência com os Planos Locais de Saúde;   

e) Promovem a implementação de um modelo de avaliação do impacto em saúde, em 

colaboração com as estruturas nacionais e regionais; 

f) Promovem, igualmente, o desenvolvimento de um plano de comunicação para a 

saúde pública. 

3 – As USP assumem a coordenação técnica e acompanhamento dos Planos Locais de Saúde, 

em função das necessidades de saúde e em articulação com o Plano Nacional de Saúde e 

com os Planos Regionais, Programas, Estratégias e Ações Nacionais e Regionais. 

4 – No que diz respeito ao processo de contratualização das USP, para o ano de 2017, as USP 

constantes do Quadro em Anexo são alvo de contratualização associada a resultados e a um 

conjunto de incentivos institucionais e financeiros, devendo as restantes USP iniciar 

progressivamente este processo. 

5 – A partir de 2017 são integradas na rede referida no n.º 1 as restantes USP, de acordo 

com o seu grau de desenvolvimento, os meios disponíveis e modelos adequados às 

necessidades locais, em termos a estabelecer em regulamento próprio, proposto pela 

Direção-Geral da Saúde, que inclui os requisitos para que os Departamentos de Saúde 

Pública promovam essa integração progressiva. 

6 – É criado um sistema de informação de saúde pública, até ao final de 2016, com garantia 

de interoperabilidade com os outros sistemas de informação e de articulação entre os 

diferentes níveis, que permita o desempenho mais eficiente e efetivo das suas funções e a 

contratualização das USP, essencial ao processo de requalificação dos serviços. 
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7 – É efetuada, até ao final de 2017, a revisão da legislação relacionada com as funções de 

autoridade de saúde, tomando em consideração a necessidade de simplificação de 

procedimentos e de desmaterialização de processos e a adequação com a requalificação dos 

serviços de saúde pública. 

8 – A Direção-Geral da Saúde é responsável pela coordenação, regulamentação e 

acompanhamento do disposto neste Despacho. 
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ANEXO 
 
 

Administração Regional de Saúde 
Unidades de Saúde Pública 
(Unidades-Demonstração) 

NORTE 

Alto Minho 

Porto Oriental 

Vale do Sousa Sul 

CENTRO 

Baixo Vouga 

Pinhal Interior Norte 

Pinhal Litoral 

LISBOA E VALE DO TEJO 

Almada-Seixal 

Arco Ribeirinho 

Lisboa Central 

ALENTEJO 
Alentejo Central 

Litoral Alentejano 

ALGARVE Algarve I Central 
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6. Quadro legal de proteção da saúde – Novo código normativo para a 

Saúde Pública do Século XXI  

A concretização da nova ambição implica a simplificação dos processos em vigor nos SSP. A 

extensão e renovação do programa Simplex abre uma janela de oportunidade para a 

materialização dessa simplificação, pretendendo melhorar a transparência dos processos, 

garantir a proximidade do cidadão aos serviços, assegurar e promover os direitos do 

cidadão, e melhorar a eficiência dos serviços e do sistema, visando o uso parcimonioso dos 

recursos existentes e a qualidade dos cuidados de base populacional prestados. 

No decurso de décadas, foram sendo elaboradas normas de saúde pública, principalmente 

associadas à proteção da saúde. É chegado o momento de as analisar no seu conjunto, rever 

e atualizar, organizando-as coerentemente num Novo Código da Saúde Pública. 

Neste contexto, pretende-se tirar partido do Programa Simplex, para simplificar 

procedimentos associados à função Autoridade de Saúde, de forma a maximizar os 

benefícios para os cidadãos e para a prática profissional.    

Assim, propõe-se: 

1. Identificar processos carecendo de simplificação, como, por exemplo, a execução de 

juntas médicas para atribuição do grau de incapacidade. A ação do Simplex sobre 

estes processos contribuirá para a progressiva transferência dos atos que não são 

competência específica dos médicos de saúde pública para outras entidades; 

2. Criar um Código da Autoridade de Saúde, coligindo e simplificando a legislação 

existente.  
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Glossário  

Avaliação de Impacto em Saúde (Health Impact Assessment) - Uma combinação de 

procedimentos, métodos e instrumentos através dos quais uma política, programa ou 

projeto pode ser avaliado segundo os seus efeitos potenciais sobre a saúde de uma 

população, e a distribuição desses efeitos na população (Organização Mundial de Saúde, 

1999). 

Governança da Saúde - Entende-se por governança a maneira sistemática e padronizada 

pela qual as decisões são tomadas e implementadas. Deste modo, a governança de um 

sistema de saúde molda a sua faculdade de responder aos vários e bem documentados 

desafios que os sistemas de saúde enfrentam atualmente e a sua capacidade para lidar quer 

com os desafios do dia-a-dia, quer com as novas políticas e problemas (Organização Mundial 

de Saúde). 

Sistema de Informação - A combinação de fontes de dados com os métodos e 

procedimentos utilizados para processar, analisar, armazenar, recuperar, transmitir e expor 

esses dados. Um Sistema de Informação relaciona, classifica, processa e armazena dados, 

recupera e distribui, e comunica-os aos decisores (Last J., 2007). 

Saúde em todas as políticas - Uma estratégia para reforçar a ligação entre saúde e outras 

políticas, abordando os efeitos na saúde de todas as políticas, tais como os que dizem 

respeito à agricultura, à educação, ao meio ambiente, às finanças, à habitação e aos 

transportes. Destina-se a melhorar a saúde e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem-estar 

e riqueza dos países, através de estruturas, mecanismos e ações planeados e geridos 

essencialmente por outros setores que não o da saúde (Wismar et al., 2007, citados por 

Kickbusch e Gleicher, 2012).  

Serviços de Saúde Pública - Serviços públicos, de âmbito nacional, regional ou local, criados 

em função da dimensão populacional residente na área de intervenção respetiva, com 

competência para identificar necessidades de saúde, monitorizar o estado de saúde da 

população e os seus determinantes, promover a investigação e a vigilância epidemiológicas, 

avaliar o impacto das várias intervenções em saúde, gerir programas e projetos nas áreas da 

defesa, proteção e promoção da saúde da população, no quadro dos planos nacionais, 

regionais e locais de saúde (nomeadamente nas áreas da vacinação, da saúde ambiental, da 

saúde escolar, da saúde oral e da saúde ocupacional), participar na execução das atividades 
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desses programas e projetos, no que respeita aos determinantes da saúde comportamentais 

e ambientais, e promover e participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua 

dos diversos grupos profissionais (Decreto-Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro). 
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Abreviaturas 

 

DSP – Departamentos de Saúde Pública  

ESP – Estruturas de Saúde Pública 

PNESLA – Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

SSP – Serviços de Saúde Pública 

USP – Unidades de Saúde Pública 

 


