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Nota Introdutória 

 

O presente plano de atividades enquadra-se num momento particular da vida da ARSN. Com efeito, 

este ano que ora se inicia, comporta a conclusão duma legislatura e o início de funções dum novo 

conselho diretivo a que tenho o privilégio de presidir. 

Nesse contexto, pretendemos aproveitar o momento para revigorar as energias da instituição, seja na 

conclusão dos projetos enquadrados no programa do Governo, seja no lançamento ou consolidação 

de novos projetos e caminhos que respondam às demandas que se colocam na prestação de cuidados 

de saúde dos sistemas modernos, no quadro de estabilidade de políticas que deve nortear a gestão e 

o planeamento em saúde. 

 

Começaria por destacar como ponto de partida para o exercício deste ano, um dos compromissos que 

elegi para o meu mandato: a integração de cuidados. Com efeito, a ARS Norte é hoje a instituição com 

maior cobertura dos seus utentes por equipas de saúde familiar. Contudo, esse desiderato não é um 

fim em si mesmo. É um pressuposto para que possamos gerir melhor os percursos dos utentes ao 

longo da sua vida, e das diversas redes de cuidados, agindo a montante dos determinantes sociais da 

saúde, dentro e fora do âmbito estrito da saúde, em parceria com os municípios e as demais 

institucionais da comunidade. É neste contexto que empenharemos a energia e os recursos possíveis 

na consolidação do projeto SNS + Proximidade, mas também nos projetos integrados e aprovados no 

Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes com o 

intuito de qualificar cada vez mais as unidades de saúde da nossa região.   

 

Já no âmbito do alargamento da oferta de cuidados disponibilizada aos cidadãos, a saúde oral é uma 

aposta da legislatura e a ARSN fixou ambiciosos objetivos para alargamento da mesma a todos os 

municípios da região, para o que daremos significativos passos neste exercício. De igual modo, a 

implementação da rede de cuidados paliativos nos ACES, constitui uma ambição devida aos utentes e 

cuja ampliação projetamos para este exercício. 

 

Para a consecução destes objetivos, é imperioso que consigamos ser melhores, mais ágeis e 

concentrarmo-nos naquele que deve ser o nosso foco – a prestação de cuidados. Urge, por isso, 

simplificar processos de trabalho e eliminar tarefas que em nada acrescentam valor. Para o efeito, 

imbuídos do espírito do programa Simplex, implementaremos na ARSN um conjunto de medidas dentro 

do seu espírito, no sentido de aliviarmos o esforço dos profissionais, de prestarmos um melhor serviço 

aos cidadãos e libertar recursos para a prestação de cuidados. 

No enfiamento deste desiderato, encontramos na descentralização dos serviços de apoio e suporte 

uma oportunidade determinante para acometer aos poderes de proximidade competências que, 

acreditamos nós, com maior proximidade e escala, podem ser por eles melhor desempenhadas.  
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Sem prejuízo dum eficaz planeamento estratégico regional, a verdade é que, como tem sido pública e 

genericamente reconhecido, sem autonomia de gestão organizacional e clínica, as unidades de saúde 

encontram-se limitadas na sua ação, impedindo-as de atingir outros patamares de eficiência e de 

melhores resultados em saúde. Nesse contexto, investiremos as nossas energias no projeto de 

recuperação de autonomia dos hospitais, no início da experiência de maior autonomia nos 

agrupamentos de centros de saúde e na governação clínica partilhada entre uns e outros. 

 

Todos estes projetos visam garantir uma prestação de cuidados de maior qualidade e sustentabilidade 

aos cidadãos da região. A sua concretização depende como sempre da competência e dedicação dos 

profissionais da ARSN. Nesse sentido, pretendemos dar um destaque ainda maior ao conhecimento e, 

envidaremos todos os esforços para garantir a valorização devida aos profissionais de acordo com o 

seu desempenho, assim como concluir os procedimentos concursais do Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública. 

 

No final estaremos disponíveis para, de forma transparente, prestar contas dos recursos que 

recebemos, das decisões tomadas e dos resultados obtidos aos cidadãos do Norte do país que 

servimos e que são a razão última para existirmos como ARS. 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte, IP 

 

Dr. Carlos Alberto de Jesus Nunes 
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Caracterização Geral 

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) é um instituto público, integrado na administração 

indireta do Estado, que tem como missão garantir à população da região Norte de Portugal, o acesso 

à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e 

fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção, com as atribuições 

constantes do n.º 2 do artigo 3.º do DL n.º 22/2012 de 30 de janeiro. 

 

A ARSN é responsável pela execução da política nacional de saúde e pelo planeamento e afetação de 

recursos na sua área de intervenção, competindo-lhe assegurar a adequada articulação entre os 

serviços prestadores de cuidados de saúde e os diferentes níveis de cuidados, desenvolvendo, 

fundamentalmente, a sua atividade na prestação de cuidados de saúde primários, continuados e na 

implementação de programas nacionais de saúde, à população residente na região Norte que, de 

acordo com os Censos 2011, é de 3.689.683 indivíduos e representa 35% dos efetivos demográficos 

nacionais. 

 

População e Território 

A Região do Norte integra oito sub-regiões NUTS III, Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do 

Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro e Terras de Trás-os-Montes, numa área de cerca de 21 

278 km² (24 por cento do Continente). Tem 144 quilómetros de costa atlântica e é a região portuguesa 

com maior área de fronteira. Tem uma população estimada em 3.576.205 habitantes (36,5% da 

população nacional), e cerca de 38 por cento da população jovem nacional. O Norte de Portugal é 

composto por 86 concelhos 1426 freguesias. A Região de Saúde do Norte é coincidente com a Região 

Plano, com exceção do concelho de Vila Nova de Foz Côa, incluído na Unidade Local de Saúde da 

Guarda (Decreto-Lei nº 59/2014 de 11 de abril).  

Figura 1 – NUT III da Região Norte 

 

  Municípios Freguesias Densidade 

Continente 278 2882 112,1 

Norte 86 1426   
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Missão, Valores e Visão 
Na elaboração de um plano de ação é indispensável ter presente a razão da existência da organização, 

os destinatários da sua ação, e os profissionais que irão desempenhar as atividades que queremos 

desenvolver (MISSÃO), bem como princípios que norteiam a sua intervenção quotidiana (VALORES).  

Ao perspetivarmos o futuro tem que ser ambiciosos no bem que queremos proporcionar, sabendo das 

dificuldades que se apresentam, mas determinados na sua concretização (VISÃO). A ARS do Norte 

incorpora estes conceitos, expressando-o da seguinte forma: 

 

Figura 2 – Missão, Valores e Visão da ARS Norte 

 
 

Nos termos do artigo 1º, da Portaria 153/2012, de 22 de maio, a ARSN é constituída por serviços 

centrais (Departamento de Contratualização, Departamento de Estudos e Planeamento, Departamento 

de Gestão e Administração Geral, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Saúde 

Pública, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Gabinete de 

Instalações e Equipamentos, Gabinete Jurídico e do Cidadão), e por Agrupamentos de Centros de 

Saúde (Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro), enquanto serviços desconcentrados da instituição. 

 

A estrutura orgânica dos Agrupamentos de Saúde do Norte (ACES) compreende as unidades 

funcionais de prestação de cuidados de saúde – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP), Unidade de Saúde Familiar (USF), Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de Saúde 

Pública e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, completada com os serviços de Apoio – 

Unidade de Apoio à Gestão e Gabinete do Cidadão. Os ACES do Alto Minho, do Nordeste e de 

Matosinhos estão sob alçada gestionária de Unidades Locais de Saúde (ULS). Sob o poder de direção 

da ARSN estão 21 ACES da região Norte. Os 21 ACES compõem-se de 418 unidades funcionais, 

sendo a prestação de cuidados à pessoa e à família assegurada através de 208 USF e de 100 UCSP. 

• Garantir à população da região norte o acesso a cuidados de
saúde de qualidade, adequando os recuros disponíveis às
necessidades em saúde

MISSÃO

• Equidade, acessibilidade, responsabilidade, transparência,
conhecimento, qualidade, inovaçãoVALORES

• Ser reconhecida pelos cidadãos como uma organização de
excelência capaz de otimizar os recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis, garantindo em toda a região de saúde,
serviços com padrões de qualidade técnico-profissional e
diferenciação, proporcionando mais e melhor saúde, confiança e
satisfação, tanto de utilizadores como dos profissionais

VISÃO



 

 

Figura 3 - Organograma da ARS Norte 
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Rede de Prestação de Cuidados de Saúde 

A – Cuidados de Saúde Primários 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde (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. Na ARS Norte, a rede de cuidados de saúde é constituída por 21 ACES e respetivas 

unidades funcionais previstas no artigo 7º do decreto-lei nº 28/2008 – Unidade de Saúde Familiar (USF), 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), 

Unidade de Saúde Pública (USP), Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) - e por três 

Unidades Locais de Saúde que assegura a cobertura da população da região, 3.576.205 residentes, à 

data da última estimativa, 2017.  

 

Figura 4 – Agrupamentos de Centros de Saúde/ Unidades Locais de Saúde da Região Norte 

 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Agrupamentos de Centros de Saúde e ULS da Região Norte 

ACES  CONCELHOS  
Residentes 

2011 

ALTO AVE  Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Guimarães, Fafe, Vizela  256.696 

ALTO TÂMEGA E BARRROSO  
Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de 
Aguiar   94.143 

AVEIRO NORTE  Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra  113.188 

BAIXO TÂMEGA  
Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses, 
Resende 

 182.125 

BARCELOS ESPOSENDE  Barcelos, Esposende  154.645 

BRAGA  Braga  181.494 

DOURO SUL  
Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da 
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca  74.095 

ESPINHO GAIA  

Espinho, freguesias de Gaia (Arcozelo, Canelas, Crestuma, Grijó, 
Gulpilhares, Lever, Madalena, Olival, Pedroso, Perosinho, Sandim, 
São Félix da Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares, Vilar 
do Paraíso) e Lomba, freguesia de Gondomar 

 183.524 

FAMALICÃO  Famalicão  133.832 

FEIRA AROUCA  Arouca e Santa Maria da Feira  161.671 

GAIA  
Freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia: Avintes, Canidelo, 
Mafamude, Oliveira do Douro, Vilar do Andorinho, Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada 

 152.062 

GERÊS CABREIRA  Amares, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Verde  108.913 

GONDOMAR  Gondomar, exceto freguesia de Lomba  166.522 

MAIA/VALONGO  Maia, Valongo  229.164 

MARÃO E DOURO NORTE  
Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião e Vila Real 

 105.025 

PORTO OCIDENTAL  
Aldoar, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Massarelos, 
Miragaia, Nevogilde, Ramalde, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e 
Vitória 

 136.369 

PORTO ORIENTAL  Bonfim, Campanhã e Paranhos  101.222 

PÓVOA DE VARZIM/VILA DO 
CONDE 

 Póvoa de Varzim e Vila do Conde  142.941 

SANTO TIRSO/TROFA  Santo Tirso, Trofa  110.529 

ULS ALTO MINHO  
Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, 
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova 
de Cerveira 

 244.836 

ULS MATOSINHOS  Matosinhos  175.478 

ULS NORDESTE  
Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à 
Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 
Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais 

 136.252 

VALE SOUSA NORTE  Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira  161.792 

VALE SOUSA SUL  Castelo de Paiva, Paredes, Penafiel  175.852 
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B - Rede Hospitalar Pública 

A rede hospitalar pública é constituída por 30 hospitais, organizados a sua maioria em Centros 

Hospitalares. No quadro abaixo identificam-se os hospitais e as suas áreas de atração direta (1ª linha) 

por ACES/ULS e população adstrita. 

 
ENTIDADE  ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA CENSOS 2011 

CENTRO HOSPITALAR ALTO MINHO  
ULS ALTO MINHO 

244.836 
 

Hospital Conde de Bertiandos  
Hospital Santa Luzia  
    
HOSPITAL PEDRO HISPANO  ULS MATOSINHOS 175.478 
    
HOSPITAL DE BRAGA 
  

 ACES BRAGA 181.494 
 ACES GERÊS CABREIRA 108.913 

    
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR  ACES BARCELOS ESPOSENDE 154.645 
    
HOSPITAL DE GUIMARÃES  ACES ALTO AVE 256.696 
    
CENTRO HOSPITAL MEDIO AVE    
Hospital de Santo Tirso  ACES SANTO TIRSO/TROFA 110.529 
Hospital de Famalicão  ACES FAMALICÃO 

 
133.832 

    
CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO PORTO    
Hospital São João   ACES PORTO ORIENTAL 

 
101.222 

Hospital Nossa Senhora da Conceição  ACES MAIA/VALONGO 229.164 
    
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO    

136.369 Hospital Santo António  ACES PORTO OCIDENTAL 
 Centro Materno Infantil do Porto  ACES GONDOMAR 168.027  

 Hospital Joaquim Urbano   
    
CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE  

ACES PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 
142.941 

 
Hospital São Pedro, o Pescador  
Hospital Vila do Conde  
    
CENTRO HOSPITALAR GAIA    
Hospital Vila Nova de Gaia  ACES ESPINHO GAIA 182.019 
Hospital de Espinho  ACES GAIA 152.062 
    
CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA  

ACES FEIRA AROUCA 
ACES AVEIRO NORTE 

 
Hospital São Miguel  161.671 
Hospital São João da Madeira  113.188 
Hospital São Sebastião   
    
CENTRO HOSPITALAR NORDESTE  

ULS NORDESTE 143.564 
Hospital de Bragança  
Hospital de Macedo de Cavaleiros  

Hospital de Mirandela  
    
CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO  

ACES ALTO TÂMEGA E BARRROSO 
ACES MARÃO E DOURO NORTE 
ACES DOURO SUL 

 
Hospital de Lamego  94.143 
Hospital de Chaves  105.025 
Hospital Dom Luís  74.095 
Hospital São Pedro   
    
CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA  ACES BAIXO TÂMEGA 182.125 
Hospital Padre Américo  ACES VALE SOUSA NORTE 175.852 
Hospital São Gonçalo  ACES VALE SOUSA SUL 161.792 
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Parcerias Estratégicas/Acordos de Cooperação 

Acordos de Cooperação no âmbito dos Programas de Rastreios Oncológicos 

Sob a forma de protocolos, convénios ou acordos de cooperação, a celebração das parcerias tem 

contribuído para a afirmação de políticas públicas com impacto na saúde das populações, 

nomeadamente através de adequada intervenção dos serviços de saúde no domínio preventivo. Neste 

contexto, é de realçar ao papel desempenhado pelos programas de rastreio oncológico, 

designadamente o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do colo do útero e o rastreio do 

colon e reto, nos quais são intervenientes a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Instituto Português 

de Oncologia do Porto, como entidades colaborativas. 

 

Protocolo de colaboração no âmbito do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética. 

O projeto “Plataforma de Análise de Imagem e de Aprendizagem Computacional para a Inovação no 

Rastreio da Retinopatia Diabética” (SCREEN-DR) – projeto n.º CMUP-ERI/TIC/0028/2014 – aprovado 

e financiado a 100% pela FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, resulta do Termo de Aceitação 

(TA) e do Protocolo de Colaboração celebrados entre a ARSN, IP, a Universidade de Aveiro (instituição 

participante) e a instituição proponente do projeto INESC-TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores, Tecnologia e Ciência da FEUP, com vista à criação de uma plataforma automática e 

distribuída para o rastreio da retinopatia diabética (RD) baseada em tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) ao nível do estado da arte, incluindo sistemas avançados de Picture Archiving and 

Communication System (PACS), análise de imagem/retinografia e aprendizagem automática (de modo 

a permitir a identificação imediata do nível de patologia pelos prestadores dos cuidados de saúde no 

sentido do subsequente tratamento das lesões (tratáveis) pelo Hospital de Referência no âmbito da 

consolidação/continuidade do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética.    

 

INTERREG SUDOE 

A Cooperação Territorial Europeia, conhecida pelo acrónimo INTERREG SUDOE é um instrumento da 

União Europeia (UE) para apoiar a cooperação entre parceiros de diferentes Estados-Membros, com o 

objetivo de promover um desenvolvimento económico, social e territorial harmonioso da União no seu 

conjunto. Tem três vertentes: a cooperação transfronteiriça (A), a cooperação transnacional (B) e a 

cooperação inter-regional (C). 

O Programa Interreg Sudoe – um dos 15 programas de cooperação da vertente B –  pretende dar 

resposta a problemáticas comuns das regiões do sudoeste de Europa, abrangendo todas as 

comunidades autónomas de Espanha (exceto Canárias), seis regiões do sudoeste de França, todas as 

regiões continentais de Portugal, Gibraltar e o Principado de Andorra. 

O projeto ICTUSnet  (Red de excelencia para el desarrollo y la implementación de modelos innovadores 

de atención integrada del ictus), aprovado no Interreg Sudoe, conta com a participação desta ARS 

NORTE.  

O objetivo geral do projeto é promover a colaboração, estimular a aprendizagem mútua e incitar à 

inovação nos cuidados integrados no Acidente Vascular Cerebral (AVC), recorrendo à incorporação 
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das novas tecnologias na análise de dados e cooperação, com vista ao aumento do conhecimento 

sobre fatores de risco e da qualidade dos tratamentos. 

 

Acordos de parceria no âmbito do âmbito do Programa Nacional «Saúde Oral para Todos» 

O Governo estabeleceu como prioridade, expandir e melhorar a capacidade de resposta da rede dos 

cuidados de saúde primários, designadamente, pela via da ampliação da cobertura do Serviço Nacional 

de Saúde na área da Saúde Oral. No final do ano de 2018 o programa estava implementado em 15 

municípios, o prevendo-se até ao final do presente ano a implementação do programa «Saúde Oral 

para Todos» em 30 concelhos da região norte. 
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Metodologia do Plano de Atividades  

A metodologia adotada para a elaboração do Plano de Atividades da ARS Norte para o ano de 2019 

respeita ao documento “Orientações para o Ciclo de Gestão de 2019, emanado da Secretária-geral do 

Ministério da Saúde. O presente documento governativo da ARS Norte está subordinado ao Programa 

do Governo, às Grandes Opções do Plano 2019, ao Plano Nacional de Saúde 2014-2020, e dois 

documentos que consubstanciam a Matriz Estratégica que aciona os instrumentos de ação governativa 

– O Plano Estratégico 2017-2020, a Carta de Missão dos membros do Conselho Diretivo e o Quadro 

de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2019. 

 

O Plano de Atividades foi construído com uma metodologia participativa convidando as chefias 

intermédias a dar contributos para os objetivos operacionais dentro da sua área especifica, sendo 

selecionados aqueles que melhor refletem as linhas prioritárias da ARS Norte. Além disso cada unidade 

orgânica propôs outros objetivos relevantes para o desempenho das suas atribuições, que depois de 

consensualizada a sua formulação e meta figuram na ficha de atividade de cada unidade. 

A tipologia dos indicadores escolhidos varia com as especificidades de cada unidade orgânica sendo 

repartidos em: 

 Indicadores de Estrutura: relacionado com os recursos físicos (instalações, equipamentos) e 

humanos e da organização em si; 

 Indicadores de Realização: traduzem a atividade do serviço, não fornecendo qualquer 

indicação dos efeitos produzidos por essas ações; 

 Indicadores de Resultado: exprimem os efeitos diretos da ação desenvolvida na população 

alvo; 

 Indicadores de Impacto: espelham a consequência ou ganho pretendido pela ação 

desenvolvida. 

 

Através dos 24 objetivos operacionais materializados no Quadro de Avaliação e Responsabilização 

(QUAR), 12 dos quais considerados relevantes (50%), pretende-se monitorizar a execução dos 

objetivos e linhas estratégicas definidas, conforme demonstra a matriz da tabela abaixo.  

 

Foi feito um esforço para alinhar os objetivos operacionais com os de outras entidades do Ministério da 

Saúde, respeitando na medida do possível os compromissos interinstitucionais assumidos. Neste Plano 

estão explicitadas metas para responder a 8 dos Programas de Saúde Prioritários, constantes do 

Despacho n.º 6401/2016 de 16 de maio, a prioridades assumidas por este Governo de alargar a oferta 

de serviços de Saúde Oral e Saúde Visual aos cuidados de saúde primários, assim como, a 

prossecução da reforma dos CSP, da rede de cuidados continuados e da melhoria da gestão hospitalar. 

Os desafios da transparência e inovação, designadamente através da implementação do SNS mais 

proximidade também não foram descurados. 
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Enquadramento com Planos Superiores Institucionais 

Em relação às Grandes Opções do Plano 
 
“O Governo vem implementando desde o início da legislatura um conjunto de medidas que visam a 

promoção de uma efetiva redução das desigualdades e uma maior equidade no acesso à saúde com 

reforço da qualidade e eficiência dos cuidados de saúde. 

 

Continuar-se-á: 

[GOP_A] - A expansão e melhoria da integração da Rede de Cuidados Continuados e de outros 

serviços de apoio às pessoas em situação de dependência, visando: 

1 - Um aumento da resposta nas regiões de maior carência; 

2 - Um incremento da capacidade de resposta através das Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), reforçando designadamente a sua natureza multidisciplinar e os meios que 

lhes permitam maior mobilidade (dando continuidade à experiência-piloto iniciada em 2017-

2018); 

3 - A implementação de Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia (UDPA); 

4 - A expansão da resposta de Cuidados Pediátricos Integrados e de Cuidados Continuados 

Integrados de Saúde Mental. 

[GOP_B] - A melhoria da rede e equipas de cuidados paliativos: 

1 - Continuar a implementar as Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos 

(ECSCP) nos ACES e aumentar as Unidades de Cuidados Paliativos existentes; 

2 - Uniformizar os registos informáticos da atividade das equipas de cuidados paliativos, iniciar 

processos de acreditação das equipas de cuidados paliativos em colaboração com a DGS, e 

promover a formação em Cuidados Paliativos. 

[GOP_C] - A expansão e melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários: 

No âmbito da saúde visual, continuar a implementação da Estratégia Nacional de Promoção da Saúde 

Visual, com prioridade às seguintes iniciativas: 

1 - Alargamento nacional da plataforma de Pontos de Rastreio Oftalmológico; o rastreio da 

ambliopia (ou de fatores embriogénicos) nas crianças de 2 anos; e o rastreio de retinopatia 

diabética em doentes portadores de diabetes tipo 2; 

2 - Prioridade à garantia de seguimento dos doentes referenciados aos cuidados de saúde 

hospitalares no seguimento dos programas de rastreios referidos; 

3 - Criação de Centros de Referência para a Leitura e Tratamento de Retinopatia da 

Prematuridade, que, quando diagnosticada em tempo útil, tem tratamento eficaz, preservando 

a visão em crianças muito pequenas e permitindo obter importantes ganhos em saúde ajustada 

aos anos de vida; 

 

[GOP_D] - No âmbito da saúde mental: 

1 - Reformulação do sistema de gestão, coordenação e monitorização da reforma da saúde 

mental, nomeadamente no que se refere à sua articulação com os diversos agentes 

intervenientes e à criação progressiva de Centros de Responsabilidade Integrada; 
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2 - Melhoria no acesso e continuidade de cuidados, criando em todo o país equipas/unidades 

de saúde mental comunitária multidisciplinares em articulação estreita com os Cuidados de 

Saúde Primários (novo modelo colaborativo), e reforçando a Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental; 

3 - Incorporação, em todas as atividades/ações relacionadas com a saúde mental, 

nomeadamente na produção/revisão legislativa, dos conceitos de cidadania, direitos humanos, 

necessidade de cuidados, garantia de acesso, recuperação, participação de doentes e famílias, 

colaboração intersectorial, descentralização e multidisciplinaridade, em paralelo com os dados 

da evidência científica; 

[GOP_E] - Prosseguir na implementação de programas de prevenção e medidas estratégicas para a 

gestão integrada da doença crónica (hipertensão, insuficiência renal crónica, diabetes, doença 

cardiovascular e doença oncológica). 

[GOP_F] - Continuar uma política ativa em matéria de erradicação do VIH/SIDA: 

1 - Investindo em modelos inovadores de promoção do diagnóstico e de tratamento da infeção 

por VIH, com vista à fidelização das pessoas aos cuidados de saúde e particular enfoque junto 

de populações em elevado risco; 

2 - Promovendo e alargando o acesso a medidas de prevenção da infeção por VIH, 

nomeadamente através da distribuição de materiais preventivos e informativos e da profilaxia 

pré e pós-exposição; 

3 - Promovendo o diagnóstico e tratamento de todos os infetados com hepatite C, para 

eliminação desta doença. 

4 - Prosseguir o objetivo de garantir que todos os portugueses têm um médico de família 

atribuído e criar novas Unidades de Saúde Familiar; 

[GOP_G] - A promoção da saúde através de uma nova ambição para a saúde pública 

A saúde pública será valorizada enquanto área de intervenção, para a boa gestão dos sistemas 

de alerta e de resposta atempada dos serviços, o diagnóstico de situações problemáticas e a 

elaboração, com a comunidade, de planos estratégicos de ação. Continuam em destaque as 

seguintes medidas: 

1 - Implementar o Programa de Literacia em Saúde e Integração de Cuidados, através da 

iniciativa SNS+ Proximidade, assumindo-se a integração e continuidade de cuidados como 

desiderato de todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS), garantindo-se uma verdadeira 

centralidade do cidadão utente, e a adoção da Estratégia para a Literacia em Saúde, enquanto 

estratégia transetorial; 

2 - Implementar os Planos Locais de Saúde em cumprimento do Plano Nacional de Saúde 

(PNS); 

3 - Reforçar a vigilância epidemiológica, da promoção da saúde, da prevenção primária e da 

prevenção secundária e revitalizar o Programa de Controlo das Doenças Transmissíveis; 

4 - Promover medidas de prevenção do tabagismo, de alimentação saudável, de promoção da 

atividade física e de prevenção do consumo de álcool e demais produtos geradores de 

dependência; 

5 - Implementar integralmente o novo Programa Nacional de Vacinação; 

6 - Ampliação e a melhoria da cobertura do SNS nas áreas da saúde oral e da saúde visual. 
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[GOP_H] - Sustentabilidade do setor da saúde 

1 - O Serviço Nacional de Saúde (SNS) constitui um dos pilares do Estado Social em Portugal.  

Para assegurar a sustentabilidade a médio e longo prazos do SNS, em 2019, continuarão a ser 

desenvolvidas duas linhas de atuação: i) medidas de incremento da eficiência do SNS; ii) 

medidas de promoção de hábitos de vida saudáveis, resultando na redução dos custos futuros 

em cuidados de saúde. 

Assim, em 2019, ao nível da melhoria da eficiência, destacam-se: 

[GOP-I] 

1 - Continuidade na política de revisão dos preços dos medicamentos, de reavaliação das 

tecnologias da saúde e reforço das quotas de mercado de medicamentos genéricos e de 

biossimilares; 

2 - Continuidade na desmaterialização integral dos procedimentos com influência no ciclo da 

despesa (receita sem papel, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, entre outros), 

reduzindo a vulnerabilidade do SNS a fraudes; 

3 - Revisão das convenções para a realização dos MCDT e outros subcontratos; 

4 - Centralização na ACSS e na SPMS dos processos de negociação, aquisição de bens e 

serviços e gestão integrada de contratos com entidades externas ao SNS; 

5 - Redução progressiva dos fornecimentos de serviços externos, nomeadamente no que se 

refere a recursos humanos; 

6 - Face às necessidades de cuidados identificados, reforço dos mecanismos de planeamento 

de afetação de recursos, nomeadamente medidas de redução do absentismo; 

7 - Implementação de um plano de reforço dos fundos próprios das entidades do SNS e 

acompanhamento do seu desempenho financeiro através da Estrutura de Missão para a 

Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, criada em 2018; 

8 - Implementação de ações de melhoria no combate à fraude no SNS. 

Do conjunto de medidas em desenvolvimento neste âmbito, merecem ainda destaque as 

seguintes: 

9 - Aprofundamento dos regimes de contratualização entre a ACSS e as entidades prestadoras 

de cuidados de saúde, introduzindo um maior nível de exigência e de responsabilização 

associado ao desempenho; 

10 - Introdução de mecanismos de monitorização e controlo com o objetivo de melhorar os 

níveis de eficiência global do sistema, tendo em vista a eliminação de diferenciais de 

produtividade entre as unidades do SNS; 

11 - Criação de unidades autónomas de gestão (Centros de Responsabilidade Integrada) de 

alto desempenho e reforço dos mecanismos de transparência e de auditoria; 

12 - Gestão partilhada de recursos entre unidades que integram o SNS através de mecanismos 

de afiliação, tendo em vista a internalização progressiva da atividade e ganhos de eficiência 

através de uma maior rentabilização da capacidade instalada; 

13 - Revisão sistemática de acordos, subcontratos e convenções, tendo em vista a 

reapreciação da sua utilidade e das condições de mercado; 

14 - Manutenção das medidas orçamentais relativas à redução de dívidas do SNS a 

fornecedores. 
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Relativamente ao reforço do investimento na promoção de hábitos de vida saudáveis e na prevenção 

da doença, como medida preventiva, pretende-se: 

[GOP-J] 

1 - Dar continuidade à implementação da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação 

Saudável, aprovada em 2017; 

2 - Implementar e garantir o fornecimento de uma alimentação nutricionalmente adequada nas 

entidades hospitalares do SNS; 

3 - Dar seguimento aos trabalhos da Comissão Interministerial para a Promoção da Atividade 

Física e ao plano de promoção da atividade física no âmbito da DGS; 

4 - Continuar a disponibilizar, em todos os ACES, consultas de cessação tabágica e 

comparticipação de medicamentos para esse efeito, bem como a acessibilidade a espirometria 

em todas as ARS; 

5 - Reforçar a capacidade dos cuidados de saúde primários, através de um aumento e 

variedade de respostas, nomeadamente em áreas como a psicologia, a nutrição, a saúde oral, 

promoção de literacia em saúde e prescrição e aconselhamento de atividade física, que deve 

ser promovida pela via da integração de cuidados e da contratualização; 

6 - Aumentar a oferta de consultas de saúde oral nos cuidados de saúde primários; 

7 - Promover e alargar o recurso à tele-saúde, nomeadamente na área da dermatologia, por 

forma a aumentar a proximidade dos cuidados de saúde à população e diminuir os tempos de 

espera e aumentando diagnósticos precoces; 

8 - Alargar o Programa de Rastreios de base populacional nas áreas do cancro da mama, do 

cancro do colo do útero, do cancro do cólon e reto e da retinopatia diabética, bem como do 

inovador Programa de Rastreio de Saúde Visual nas Crianças; 

9 - Dar um novo impulso aos Programas de Saúde Prioritários (Diabetes, Doenças Cérebro-

Cardiovasculares, Doenças Oncológicas, Doenças Respiratórias, Hepatites Virais, Infeção 

VIH/SIDA, Tuberculose, Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, Saúde Mental, Prevenção e Controlo do Tabagismo, Promoção da 

Alimentação Saudável, Promoção da Atividade Física); 

10 - Investir em modelos inovadores de prevenção da transmissão das doenças infeciosas, 

através da disponibilização de novas tecnologias e de modelos de descentralização para o 

efeito. 
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Em relação ao Plano Nacional de Saúde, revisão e extensão a 2020 
 
“O PNS pressupõe que os ganhos em saúde resultarão da melhor adequação entre necessidades de 
saúde e serviços, e da melhor relação entre recursos e resultados, ou seja, do melhor desempenho, 
tendo em vista a melhoria da saúde da população, a sustentabilidade do Sistema de Saúde e o 
envolvimento e participação das comunidades e das suas organizações. Tal como definido desde 2012 
são considerados quatro Eixos Estratégicos para os quais se propõe um conjunto de recomendações 
estratégicas: 1- Cidadania em Saúde; Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde; 
Qualidade em Saúde; Políticas Saudáveis”. (in Plano Nacional de Saúde, revisão e extensão a 2020) 

 

CIDADANIA EM SAÚDE OBJETIVO ESTRATÉGICO ARS NORTE 

PNS PROPÕE: 

 Promoção de uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e 
da capacitação dos cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e 
responsáveis em relação à sua saúde e à saúde de quem deles depende. 

 Realização de ações de promoção da literacia que foquem medidas de 
promoção da saúde e prevenção da doença, nomeadamente nas áreas da 
vacinação, rastreios, utilização dos serviços e fatores de risco.  

 Promoção da participação ativa das organizações representativas dos 
interesses dos cidadãos.  

 Desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde que 
permitam desenvolver ações de cidadania em saúde 

 Desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de autogestão 
da doença.  

 Desenvolvimento de programas de utilização racional e adequada dos 
serviços de saúde.  

 Promoção de atividades de voluntariado na saúde. 

 Promover experiências piloto que reforcem a 
capacidade resolutiva e a literacia em saúde 

 Promover a cidadania em saúde e 
responsabilidade social  

 Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o 
uma ferramenta mais útil e próxima das 
necessidades dos profissionais e dos cidadãos 

EQUIDADE E ACESSO ADEQUADO AOS CUIDADOS DE SAÚDE OBJETIVO ESTRATÉGICO ARS NORTE 

O PNS PROPÕE: 

 Integração dos diferentes setores em relação a medidas que promovam a 
redução da desigualdade e a melhoria da condição da população em geral 
face aos determinantes sociais. 

 Reforço da governação dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
hospitalares e continuados, de modo a que a tomada de decisão seja 
adequada, efetiva e monitorizada e que o cidadão aceda de modo mais 
rápido aos cuidados de que necessita. 

 Reforço do desenvolvimento e implementação, em situações adequadas, 
dos processos assistenciais integrados para as patologias e problemas de 
saúde mais frequentes e com potencial de maior ganho, de modo a que o 
cidadão receba os cuidados atempados e adequados, independentemente 
da rede de cuidados onde se encontre. 

 Desenvolvimento de redes de referenciação de cuidados não apenas de 
base geográfica, mas também de hierarquia de competências técnicas. 

 Promoção da articulação entre o planeamento nacional e local nas 
diferentes áreas de ação social, tanto através de estratégias normativas e 
reguladoras, como o SIADAP e a contratualização, como através de 
estratégias de persuasão e influência, por exemplo no apoio ao 
desenvolvimento de planos locais de saúde. 

 Fortalecimento de estratégias de financiamento que promovam a equidade 
na realização do potencial de saúde.  

 Desenvolvimento de ações intersectoriais que reforcem a participação de 
todos os sectores do Governo.  

 Reforço do acesso equitativo ao programa nacional de vacinação, 
programas de rastreios e outros programas de prevenção da doença 
relacionados com fatores de risco, especificamente tabaco e obesidade 
infantil.  
O reforço do acesso das populações mais vulneráveis aos serviços de 
saúde e aos medicamentos. 

 Garantir o cumprimento dos Programas 
prioritários do Plano Nacional de Saúde 
Consolidar a reformados Cuidados de Saúde 
Primários  

 Promover a realização de rastreios de base 
populacional 

 Melhorar a equidade no acesso aos serviços e 
cuidados de saúde  

 Alargar a carteira de serviços, melhorando a 
resposta de proximidade 

 Desenvolver e aprofundar o processo de 
contratualização 

 Promover experiências piloto que reforcem a 
capacidade resolutiva e a literacia em saúde 

 Promover a integração dos serviços do 
IDT/SICAD na rede de prestação da ARS Norte, 
melhorando a capacidade de resposta aos 
problemas associados aos comportamentos 
aditivos e dependências  

 Adequar a oferta e melhorar a eficiência e 
qualidade hospitalares  

 Racionalizar o uso do medicamento e MCDT 
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QUALIDADE NA SAÚDE OBJETIVO ESTRATÉGICO ARS NORTE 

O PNS PROPÕE: 

 Reforço da implementação da Estratégia Nacional da Qualidade, através de 
ações concertadas e complementares a nível central, regional e local. 

 Monitorização e publicação dos resultados da prestação de cuidados de 
saúde e a respetiva relação com o volume de cuidados. 

 Reforço do impacto da qualidade na avaliação do desempenho profissional 
e institucional e no financiamento das instituições prestadoras de cuidados.  

 Implementação do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-
2020, através de ações transversais que melhorem a cultura de segurança 
de forma integrada em todos os níveis de prestação de cuidados. 

 Implementação e divulgação da certificação da qualidade da prestação de 
cuidados de saúde, de forma a aumentar a confiança dos cidadãos no 
Sistema de saúde. 

 Reforço, nas redes de prestação de cuidados de saúde, do papel das 
comissões da qualidade e segurança.  

 Reforço das medidas de utilização racional dos medicamentos, suportada 
nas NOC, que por sua vez se baseiem em análises de custo-efetividade. 

 Garantia de qualidade na realização de rastreios de base populacional, 
assegurando assim a equidade e o acesso a estratégias de prevenção de 
qualidade. 

 Incentivar a governação clínica, garantindo um 
compromisso de qualidade partilhado entre 
profissionais e a administração em ordem a 
prestar um melhor serviço ao cidadão  

 Valorizar o capital humano da organização 
 Dotar os serviços centrais de instrumentos de 

gestão geradores de maior eficiência 

POLÍTICAS SAUDÁVEIS OBJETIVO ESTRATÉGICO ARS NORTE 

O PNS PROPÕE: 

 A promoção da abordagem intersectorial e de Saúde em Todas as Políticas 
nos diferentes níveis de atuação.  

 Reforço de estratégias intersectoriais que promovam a saúde, através da 
minimização de fatores de risco (tabagismo, obesidade, ausência de 
atividade física, álcool). 

 Reforço de implementação de estratégias e instrumentos no âmbito de 
políticas saudáveis com base na identificação de prioridades em saúde com 
revisão e atualização periódica.  

 Utilização da metodologia de avaliação de impacto, como um elemento a 
considerar previamente ao desenvolvimento e implementação de políticas. 

 Reforço de sistemas de vigilância epidemiológica em relação aos 
determinantes de saúde e aos fatores de risco com maior impacto em 
ganhos de saúde com equidade.  

 Reforço dos sistemas de monitorização de alertas de saúde pública, 
promovendo a deteção precoce e coordenação de resposta a essas 
emergências. 

 Reforço de estratégias de comunicação e de marketing social que 
promovam a opção pela implementação de políticas saudáveis. 

 Revisão das estratégias de financiamento no sentido de valorizar projetos e 
ações de âmbito intersectorial. 

 Garantir o cumprimento dos Programas 
Prioritários do Plano Nacional de Saúde 

 Promover contextos favoráveis à saúde e 
desenvolver abordagens de prevenção e controlo 
de doenças 

 Fomentar a capitação do cidadão para escolhas 
saudáveis 
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Análise Estratégica 

A análise estratégica possibilita perspetivar o impacto dos fatores externos e internos no desempenho 

as atividades agregadas à missão da organização, recorrendo a técnicas de diagnóstico situacional e 

a pesquisa prospetivas. Este exercício foi efetuado aquando da elaboração da matriz orientadora para 

o ciclo de gestão 2017-2019, pelo que consideramos de boa prática gestionário manter a que a análise 

efetuada no Plano Estratégico 2017-201. 

 

Swot  

Na elaboração deste documento foram identificadas duas ameaças externas de intensidade major – 

(1) envelhecimento populacional e (2) fragilidade na sustentabilidade agregada do SNS – e três pontos 

fortes de igual peso - (1) adesão da população ao SNS, (2) consistência e qualidade da “inteligência” 

afeta ao SNS e (3) consenso político sobre a imperatividade de social do SNS. 

 

Figura 5 - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

 

ADESÃO DA POPULAÇÃO AO SNS
CONSISTÊNCIA E QUALIDADE DA INTELIGÊNCIA 

AFETA AO SNS
CONSENSO POLÍTICO SOBRE A IMPERATIVIDADE 

SOCIAL DO SNS  
Conhecimento do “negócio” saúde

Trabalho com vários stakeholders da saúde: 
autarquias, escolas, Universidades, IPSS, privados

Abertura à inovação
Orientação para resultados (outputs e outcomes)
Níveis de satisfação elevado dos utilizadores dos 

serviços do SNS
Capacidade de resposta dos serviços a situações 

de emergência social e sanitária

CARÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS EM 
ÁREAS CHAVE

Circulação da informação e comunicação
Falta de alinhamento organizacional

Nível de governação clínica ainda incipiente
ARTICULAÇÃO ACES/HOSPITAIS AINDA 

INSUFICIENTE
Contratualização muito focada na avaliação do 

processo e não em ganhos em saúde
Sistemas e redes de informação (ainda que não 

diretamente dependentes da ARSN)

Maximizar as fontes de financiamento existentes
SEDIMENTAR A REORGANIZAÇÃO DOS CSP

CONSOLIDAÇÃO DA REFORMA DOS CSP 
ALAVANCADO O ACESSO E A QUALIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 
Reforçar o trabalho em rede social

Alargar a participação do sector social e privado no 
contexto da RNCCI

Potencialidades de melhoria funcional das redes de 
informação em saúde

PROPORCIONAR UMA COBERTURA MAIOR NOS 
PROGRAMAS DE RASTREIO ORGANIZADO DE 

BASE POPULACIONAL

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
FRAGILIDADE NA SUSTENTABILIDADE 

AGREGADA DO SNS
Restrições orçamentais consequentes à crise 

económico-financeira podem limitar/paralisar 
muitos projetos

Restrições legais à contratação e manutençsão 
de recrsos humanos

DEPENDÊNCIA DE ENTIDADES EXTERNAS, 
NOMEDAMENTE ACSS

Baixa capacidade de resposta evidenciada pela 
ACSS na resolução de problemas infraesturais e 
aplicacionais diretamente relacionados com os  

serviços locais e regionais
Baixo nível de capacitação e responsabilidade do 

codadão na utilização dos serviços de saúde

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Oportunidades     Ameaças 
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Mecanismos de Coordenação e Monitorização do Plano de Atividades  

A monitorização pode ser definida como uma função contínua que serve primeiramente para 
fornecer aos gestores e principais stakeholders ao longo de uma intervenção continuada, 
indicações de progresso ou da falta deste, na concretização de resultados. Uma intervenção 
continuada pode ser um projeto, programa ou outra forma de suportar um resultado”. (UNDP 
(2002), Handbook on Monitoring and Evaluating for Results. The monitoring and evaluation 
framework, Evaluation Office, New York, USA, pp. 5-10).  
 

A monitorização e avaliação do Plano de Atividades será efetuada semestralmente. Desta forma, será 

possível aferir sobre a capacidade de cumprimento dos objetivos, proceder eventuais revisões e 

eliminar ou reduzir o peso dos constrangimentos internos ou externos que perturbem o 

desenvolvimento das atividades e a consequente concretização das metas propostas.  

 

Linhas Estratégicas e Objetivos  

 
“O planeamento estratégico ocupa-se das decisões básicas, que constituirão um marco de referência 
para os planeamentos mais detalhados (tático, operacional), de maneira a dar coerência às decisões 
durante o período”  

(Giraldes, Imperatori:1993). 

 

LINHA ESTRATÉGICA I 
GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONSIDERADO ADEQUADO À SATISFAÇÃO DAS 

NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE 
 

São cinco os objetivos estratégicos que dão corpo às politicas públicas orientadas para assegurar o 

princípio soberano da equidade social na acessibilidade aos cuidados de saúde prestados na esfera 

do Sistema de Saúde Português. 

 
A - Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde 

Desenvolver os programas de saúde elencados pela Direção Geral de Saúde (PNS 2014-
2020), contribuindo para a melhoria da saúde da população, a sustentabilidade do Sistema de 
Saúde e o envolvimento e participação das comunidades e das suas organizações. [Grandes 
Opções do Plano_J_9] 
 

B - Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários 
Potenciar a política de reordenamento da rede de prestação de cuidados de saúde primários, 
melhorando a equidade e a acessibilidade do cidadão. Criar contextos organizacionais 
favoráveis à mudança, propiciando maior pro-atividade na busca de soluções que garantam 
maior resolutividade dos cuidados primários de saúde. Acolher as iniciativas de maior 
autonomia, dentro do quadro legal passível de ser cumprido. [Grandes Opções do Plano_F_4] 
 

C - Promover a realização de rastreios de base populacional 
Intervir precocemente no curso natural das doenças graves, passíveis de serem preveníveis, é 
um dos objetivos dos sistemas de saúde e dos programas de rastreio em particular. Há 
evidência científica do custo-efetividade dos rastreios de base populacional em 3 doenças 
oncológica: cancro do colo do útero, cancro da mama, cancro do cólon e reto. Acresce-se, o 
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programa de rastreio da retinopatia diabética, complicação que cursa normalmente sem 
sintomas e que se não tratada atempadamente leva à cegueira irreversível, que se pretende 
alargar a toda a região norte, e o rastreio de visual infantil. [Grandes Opções do Plano_J_8 e 
Grandes Opções do Plano_C] 
 

D - Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver abordagens de prevenção e controlo de 
doenças 

Reforçar o papel da Escola, e de outras instituições de socialização primária, como agências 
de promoção de saúde. Reforçar de liderança das Unidades de Saúde Pública, no processo de 
intervenção nos determinantes da saúde e que tem a população escolar como principal 
destinatária. Garantir o cumprimento do PNV com taxas de cobertura que permitam alcançar a 
imunidade de grupo. Promover e reforçar a vacinação contra a gripe sazonal. [Grandes Opções 
do Plano_G] 
 

E - Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde 
A equidade entendida como distribuição desigual de recursos para situações desiguais é um 
normativo ético presente na boa prática gestionária. A Administração Regional de Saúde do 
Norte reforçará a orientação estratégica de melhoria no acesso aos cuidados de saúde, através 
do aumento da oferta de cuidados.  
A plataforma para a efetivação deste objetivo prevê o incremento das Unidades de Saúde 
Familiar (USF) e das visitas domiciliárias médicas, a agilização na entrada nos cuidados 
hospitalares (subida da taxa de 1as consultas hospitalares e diminuição dos TMRG), a melhoria 
na racionalização dos atendimentos na urgência (redução dos casos com prioridade de triagem 
de cor verde e azul) e o aumento da oferta nas várias tipologias da Rede de Cuidados 
Continuados. [Grandes Opções do Plano A] + Grandes Opções do Plano_B] + [Grandes 
Opções do Plano_C] + [Grandes Opções do Plano_G] 

 
LINHA ESTRATÉGICA II 

REFORÇAR A BOA GOVERNAÇÃO DO SNS GARANTINDO A SUA SUSTENTABILIDADE 
 

Esta linha estratégica é afirmada através de uma ação gestionária que a garante a gestão eficiente e 
eficaz dos recursos humanos, materiais e financeiros, e está concretizada através dos seguintes 
objetivos estratégicos 
 

A - Melhorar a eficiência económica e operacional 
Otimizar os processos de negócios, que não constituem o “core” da organização e potenciar a 
utilização de serviços partilhados nas áreas mais estruturais como a gestão de recursos 
humanos. 
Procurar alcançar ganhos organizativos que se traduzam em vantagens para o utente, para os 
profissionais, para as organizações (melhoria da acessibilidade do utente ao SNS, integração 
de cuidados, maximização da capacidade instalada, minimização de custos e redução dos 
desperdícios organizacionais e financeiros). A ARS Norte incrementará a coordenação 
estratégica com os ACeS, promovendo a qualidade organizacional e a melhoria da eficiência 
na utilização dos recursos. [Grandes Opções do Plano_G_2_5_6_8_10_12] 

B - Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização 
A contratualização, compromisso explícito entre o financiador e o prestador, deve ser entendida 
como processo negocial de objetivos de desempenho e visa: (a) melhorar o nível de saúde da 
população; (b) responder com efetividade às necessidades de saúde; (c) obter eficiências na 
utilização dos recursos (financeiros e humanos); (d) melhorar os ambientes organizacionais; 
(e) reforçar o papel do cidadão no sistema de saúde. 
Importa dar sequência à experiência já adquirida no processo negocial com os ACeS e 
Hospitais, alargando- o a um conjunto mais vasto de unidades funcionais. 
Definir objetivos que espelhem todas as vertentes da prestação de cuidados, para que a 
avaliação do processo de contratualização, traduza cada vez mais, a performance de cada 
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unidade, nas vertentes de eficiência, efetividade e qualidade. Criar condições para melhorar as 
aptidões e competências de todos os intervenientes neste processo negocial. [Grandes Opções 
do Plano_G_9] 

C - Racionalizar o uso do medicamento e MCDT 
Face ao peso significativo destas duas rubricas, a ARS Norte adotará as seguintes medidas: 
a) consolidar o processo de desmaterialização de todo o circuito do medicamento e MCDT, 
respondendo à medida inscrita nas Grandes Opções do Plano  
 b) Monitorizar o perfil de prescrição dos profissionais do SNS, coligindo e fornecendo 
informação que permita uma análise critica interpares das práticas utilizadas; c) Promover o 
recurso a medicamentos genéricos; d) consolidar a prática de auditorias financeiras e clínicas 
como instrumento de gestão proactiva; e) estimular a criação de novos protocolos de 
articulação entre hospitais e Centros de Saúde com vista a aproveitar a capacidade instalada 
em MCDT; f) Incentivar processos de governação clinica que permitam associar a boa pratica 
clinica com a racionalização na utilização de medicamentos e MCDT. [Grandes Opções do 
Plano_G_2] 

 
D - Dotar os serviços centrais de instrumentos de gestão geradores de maior eficiência 

Disponibilizar ferramentas informáticas (tipo ERP) que permitam gerir de forma mais eficiente 
e eficaz todas as atividades que são vitais ao BackOffice da organização (gestão de recursos 
humanos, aprovisionamento e compras). [Grandes Opções do Plano_G_10] 
 

E - Adequar a oferta e melhorar a eficiência e qualidade hospitalares 
Concretizada a reordenação das unidades hospitalares em centros hospitalares importa 
maximizar as virtudes deste modelo organizacional, proporcionando maior eficiência e 
qualidade dos serviços hospitalares, bem como ampliando o leque de respostas de proximidade 
ao cidadão que procura este nível de cuidados. Operacionalizar as redes de referenciação à 
luz da nova carta hospitalar. Identificar atividades desempenhadas pelos hospitais passíveis de 
serem asseguradas pelos CSP. [Grandes Opções do Plano_I_11_12] 

 
LINHA ESTRATÉGICA III 

 MELHORAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DOS SERVIÇOS AFETOS À ARS NORTE 
 

A realização desta linha estratégica implica capacitar os serviços de forma a melhorar a resposta 

pública aos cidadãos, e será executada através dos seguintes objetivos estratégicos.  

 
A - Promover experiências piloto que reforcem a capacidade resolutiva e a literacia em saúde. 

Literacia em saúde entendido como as competências cognitivas e sociais que determinam a 
motivação e a aptidão dos indivíduos para acederem, entenderem e utilizarem a informação, 
de uma forma que promova e mantenha a boa saúde, é bem mais, do que ser capaz de ler 
panfletos e agendar consultas. Apoiar e promover o desenvolvimento de bibliotecas digitais de 
saúde. Propiciar as condições para a implementação de Planos Individuais de Cuidados (PIC) 
a utentes com multimorbilidades, em que estes tomem parte ativa no seu Plano de Saúde. 
[Grandes Opções do Plano_A_1] + [Grandes Opções do Plano_A_6] 
 

B - Alargar a carteira de serviços, melhorando a resposta de proximidade 
Reforço dos cuidados de proximidade ao domicílio, com particular relevo nos cuidados 
paliativos, e de necessidades em saúde que têm sido expressas e sentidas pelos cidadãos, 
nomeadamente na área da Saúde Oral e Saúde Visual. 
Robustecer e alargar os projetos pioneiros que se inserem na estratégia SNS + Proximidade. 
Apoiar e acompanhar os projetos elegíveis que foram alvo de financiamento no âmbito do 
Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à Valorização do Percursos dos Utentes 
no SNS. [Grandes Opções do Plano A] + [Grandes Opções do Plano_G_1] + [Grandes Opções 
do Plano_G_6] + [Grandes Opções do Plano_J_5] + [Grandes Opções do Plano_J_6] 
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C - Incentivar a governação clínica, garantindo um compromisso de qualidade, partilhado entre 
profissionais e a administração em ordem a prestar um melhor serviço ao cidadão 

Aumentar o nível de exigência dos prestadores nos cuidados prestados à população, 
procurando maior efetividade e qualidade. Implementar protocolos de atuação clinica que 
aumentem o capital de saúde dos utentes, através da adoção de decisões terapêuticas custo 
efetivas. Promover a realização de auditorias clinicas que permitam identificar lacunas e 
melhorar a qualidade do serviço prestado.  [Grandes Opções do Plano_E] [Grandes Opções 
do Plano_F] + _10] [Grandes Opções do Plano_I_10]  

D - Promover a integração dos serviços do IDT/SICAD na rede de prestação da ARS Norte, 
melhorando a capacidade de resposta aos problemas associados aos comportamentos aditivos e 
dependências 

Criar condições para que o processo de integração do IDT/SICAD na rede de prestação da 
ARS Norte se processe sem roturas no modelo de prestação de cuidados. Promover uma 
articulação de serviços que melhore a eficiência operativa, garantindo uma comunicação entre 
serviços que traga mais-valias ao desempenho da organização. Pugnar por soluções que 
garantam a melhor capacidade de resposta aos problemas associados aos comportamentos 
aditivos e dependências. [Grandes Opções do Plano_D_2] 
 
 

E - Potenciar a internalização dos exames MCDT nos hospitais públicos, solicitados pelos ACES da 
sua área de atração direta 

Reforçar a capacidade resolutiva dos cuidados de saúde primários, através dotação deste nível 
de cuidados com um novo tipo de respostas favoráveis aos cidadãos. [Grandes Opções do 
Plano_I_12] 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA IV 
MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS 

PRÓXIMO DO CIDADÃO 
 

Esta linha estratégica visa melhorar a transparência da organização, agilizando formas de 
comunicação expeditas, proporcionando melhor cidadania em saúde.  

 
A - Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis 

Cada vez se torna mais importante que o cidadão seja responsável pela sua saúde e tome as 
decisões mais adequadas. Importa que os serviços de saúde, em parceria com outras 
entidades, promovam condições favorecedoras ao conhecimento em saúde e aptidão para 
uma escolha informada. [Grandes Opções do Plano_E] + [Grandes Opções do Plano_G_1] + 
[Grandes Opções do Plano_J_10] 
 

B - Promover a cidadania em saúde e a responsabilidade social 
Pugnar pela promoção dos direitos dos doentes e o direito a uma responsabilidade individual 
e coletiva. Melhorar as amenidades e o sentimento de pertença da instituição para que utentes 
e profissionais reconheçam e valorizem a importância social de cada unidade de saúde. 
Fomentar a participação do cidadão e a interação com os serviços de saúde por meios 
tecnológicos simples. [Grandes Opções do Plano_G_1] 
 

C - Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil e próxima das 
necessidades dos profissionais de saúde e do cidadão. 

Numa sociedade complexificada pela existência de múltiplos sistemas de mediatização da 
informação, torna-se imperativo, por parte das instituições de saúde, a produção e transmissão 
de conteúdos informativos que garantam ao cidadão a acessibilidade e inteligibilidade da 
informação. A requalificação do Portal da ARS Norte facultará a promoção de comportamentos 
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saudáveis, fornecendo ao cidadão a informação esclarecida. [Grandes Opções do Plano_A] 
[Grandes Opções do Plano_E] + [Grandes Opções do Plano_F] + [Grandes Opções do 
Plano_G] + [Grandes Opções do Plano_J_10] 
 

D - Valorizar o capital humano da organização 
Nos ambientes organizacionais de conhecimento intensivo e de elevada complexidade 
gestionária é imperativo o desenvolvimento de uma cultura de valorização dos recursos 
humanos, acionando os processos relacionados com o conhecimento: criação/aquisição, 
partilha/transferência, armazenamento, utilização- no sentido da consecução dos objetivos da 
organização. [Valorização dos recursos humanos afetos à Administração Pública] 
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Concordância entre Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais 
 
 

LINHA ESTRATÉGICA 
GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE CONSIDERADOS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS 

NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Garantir o cumprimento dos 
Programas Prioritários do Plano 
Nacional de Saúde 

OOP6 Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/Sida 

OOP7 

Promover a aplicação do Programa Nacional de 
Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das 
doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe 
sazonal 

OOP20 Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saúde 

OOP23 
Melhorar o apoio à decisão de referenciação para 
tratamento agudo do AVC e a qualidade dos registos   

Consolidar a reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários 

OOP1 
Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados 
de saúde primários baseados nas USF  

Promover a realização de rastreios de base 
populacional 

OOP3 
Reforçar a cobertura populacional e geográfica dos 
programas de rastreio oncológico de base populacional  

OOP4 
Alargar a cobertura do programa de retinopatia diabética 
de base populacional  

OOP5 
Alargar a implementação do programa de rastreios de 
saúde visual a todas as crianças que perfaçam 2 e 4 anos 
no ano civil em 2018 

Promover contextos favoráveis à saúde e 
desenvolver abordagens de prevenção e 
controlo de doenças 

OOP8 
Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo à 
Cessação Tabágica 

Melhorar a equidade no acesso aos 
serviços de cuidados de saúde 

OOP2 
Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na 
Região Norte 

 

LINHA ESTRATÉGICA 
GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Melhorar a eficiência económica e 
operacional  

OOP22 
Qualificar o parque de edificações da ARS Norte  

OOP15 

Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo 
Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e 
infrações graves 

OOP13 

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se 
refere o nº 2 do artigo 16 da Lei do Orçamento do Estado 

Desenvolver e aprofundar o processo de 
contratualização 

OOp16 
Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização 
associando a responsabilização ao desempenho 

OOP12 
Promover a integração de doentes na rede de Cuidados 
Continuados e Integrados 

Racionalizar o uso do medicamento e 
MCDT  

OOP11 
Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos  

Adequar a oferta e melhorar a eficiência e 
qualidade dos serviços hospitalares 

OOP21 
Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde 
hospitalares 
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LINHA ESTRATÉGICA 
 MELHOR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AFETOS À ARS NORTE 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Promover experiências piloto que reforcem 
a capacidade resolutiva e literacia em 
saúde 

OOP10 
Implementar no âmbito do Programa de Promoção de 
Saúde Oral experiências piloto de realização de consultas 
de Saúde Oral nos Cidadãos de Saúde Primários 

Alargar a carteira de serviços, melhorando 
a resposta de proximidade  

OOP18 
Promover a utilização da telemedicina como instrumento 
de melhoria do acesso à saúde 

OOP24 
Aumentar a capacidade diagnostica da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Cronica baseado na espirometria ao nível dos 
CSP  

Promover a integração dos serviços do 
DICAD na rede de prestação da ARS 
Norte, melhorando a capacidade de 
resposta aos problemas associados aos 
comportamentos aditivo se dependências 

OOP9 
Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do 
consumo de substâncias psicoativas, comportamentos 
aditivos e dependências 

 

 

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM ORDEM À PRESTAÇÃO 
DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Promover a cidadania e a responsabilidade 
social 

OOP19 
Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma 
ferramenta mais útil às necessidades dos profissionais de 
saúde e do cidadão 

Valorizar o capital humano da organização 
 

OOP17 
Adequar o plano de formação da região norte às 
prioridades estratégicas da ARS Norte  

OOP14 
Implementar medida que favoreçam a conciliação da vida 
profissional com a vida pessoal e familiar prevenindo o 
absentismo (artigo 25 da Lei do Orçamento do Estado) 
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Medidas Transversais 

 
No contexto da boa governação da Administração Pública mantêm-se como válidas as seguintes 
medidas transversais:  

 
 Medidas de gestão orientadas para a otimização dos recursos financeiros disponíveis e para o 

fomento de uma cultura crítica aos desperdícios  
 Medidas de gestão orientadas para a cooperação interinstitucional das plataformas de 

prestação de cuidados 
  Implementação de uma política de comunicação centrada na qualidade do SNS  
 Integração dos sistemas de informação, aumentando-se a sua fiabilidade e interoperabilidade. 
 Observância do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC)  
 Efetivação do Plano de Racionalização da Ocupação do Espaço do Ministério da Saúde  
 Adoção de medidas de desmaterialização e de simplificação, que garantam uma resposta 

rápida e eficiente aos cidadãos.  
 Modernização administrativa e inovação pública e social - SIMPLEX 2016 
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Quadro de Avaliação e Responsabilização 2019 

EFICÁCIA 35,0% 
OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar (OE1) - R   

INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

1.1. 
 Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da 
região norte 

64 71 73 75 76 77 1 80 50% 

1.2. 
Percentagem de utentes inscritos nas unidades de saúde da 
região norte com médico de família atribuído a 31 de 
Dezembro 

87 96 98 98 98 98 1 100 50% 

OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte (OE1) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

2.1 
Variação percentual do número de lugares da rede de 
Cuidados Continuados Integrados na região norte 5 5 10 1 5 2 1 10 40% 

2.2 
Nº novas equipas comunitárias de suporte em cuidados 
paliativos criadas no ano (ECSCP) 

n.a n.a n.a 0 3 E 4 1 8 60% 

OOp3: Reforçar a cobertura populacional e geográfica dos programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE4) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

3.1 
Percentagem de mulheres que realizaram o rastreio do cancro 
do colo do útero, organizado, no total da população feminina 
dos 25-60 anos elegíveis no ano. 

34 n.d. 47 45 52 55 3 70 30% 

3.2 
Percentagem de mulheres que realizaram o rastreio do cancro 
da mama, organizado, no total da população feminina dos 50-
69 anos elegíveis no ano. 

n.d. n.d. 47 53 55 60 3 70 30% 

3.3 
Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de 
rastreio do cancro do colon e reto n.a. n.a. n.a. 8 30 50 2 75 40% 

OOp4:Alargar a cobertura do programa de rastreio da retinopatia diabética de base populacional (OE-1, OE-3,4) 
INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

4.1 
Percentagem de diabéticos que realizaram no ano o rastreio 
da retinopatia diabética  

      25 40 E 45 3 60 100% 

OOp5:Alargar a implementação do programa de rastreio da saúde visual a todas as crianças que perfaçam 2 e 4 anos no ano civil de 2018 (OE1, OE3)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

5.1 Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo programa de 
rastreio da saúde visual infantil a crianças de 2 anos  

n.a n.a n.a 50 96 100 0 n.a. 50% 

5.2 
Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo programa de 
rastreio da saúde visual infantil a crianças de 4 anos n.a n.a n.a n.a 17 42 4 60 50% 

OOp6:Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

6.1 
Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de 
diagnóstico da infeção por VIH 

25 29 50 79 88 100 5 n.a. 75% 

6.2 
Variação (%) do nº de testes de diagnóstico da infeção por VIH 
nos ACeS, ULS, CAD, DICAD e ONG da região Norte, face ao ano 
anterior 

n.d. n.d. n.d. 46 21 5 2 20 25% 
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OOp7:Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a 
gripe sazonal (OE1)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

7.1 Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que 
completa 7 anos no ano de avaliação 

98 98 98 97 97 97 1 100 60% 

7.2 
Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos 
institucionalizados (%) 95 94 94 95 93 93 1 98 40% 

OOp8: Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo à Cessação Tabágica (OE1, OE3)  
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

8.1 Percentagem de ACeS/ULS com consulta de apoio à cessação 
tabágica 

n.d. n.d. 79 96 92 100 4 n.a. 40% 

8.2 
Percentagem de CH/HH com consulta de apoio à cessação 
tabágica 

n.d. n.d. 53 60 67 70 4 100 30% 

8.3 Variação percentual do número de primeiras consultas de 
apoio intensivo à Cessação Tabágica, face ao ano anterior (%) 

n.d. n.d. 0 92 n.d. 3 2 20 30% 

OOp9: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (OE1;OE3) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

9.1 Percentagem de concelhos da região norte abrangidos por 
ações de prevenção em CAD  

n.d. n.d. n.d. 49 50 65 3 75 20% 

9.2 
Nº auditorias internas realizadas a unidades da DICAD 
avaliando o cumprimento do Manual de Boas Práticas para os 
programas de substituição opiácea 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 1 10 20% 

9.3 
Percentagem de novos utentes atendidos nas unidades da 
DICAD 

19 23 24 23 23 23 1 30 20% 

9.4 
Percentagem de novos utentes com tipo de inscrição PLA 
(Problemas Ligados ao Álcool) e/ou OSPA (Consumo de 
Substâncias Psicoativas) em consulta social 

n.d. n.d. n.d. n.d. 74 75 1 80 20% 

9.5 Percentagem de novos utentes em Redução de Riscos e 
Minimização de Danos rastreados pela metodologia ADR 

n.d. n.d. n.d. n.a. 47 48 1 60 20% 

OOp10: Implementar no âmbito do Programa de Promoção da Saúde Oral, experiencias piloto de realização de consultas de Saúde Oral nos cuidados de 
saúde primários (OE-1, OE-3)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

10.1 
Número de concelhos da região norte que vão ter consultas 
de Saúde Oral no âmbito das experiencias piloto definidas no 
Despacho 8591-B/2016 

n.a. n.a. n.a. 6 15 25 1 40 100% 

EFICIÊNCIA 40% 
OOp11: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

11.1 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos 
genéricos, no total de embalagens de medicamentos 
faturados em farmácias de oficina (%) 

42 42 42 42 43 43 1 50 40% 

11.2 
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos 
prescritas nos CSP.        64 65 66 1 75 60% 
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OOp12: Promover a integração de doentes na rede de cuidados continuados e integrados (OE1;OE2) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

12.1 
Percentagem de utentes integrados na RCCI no total de 
doentes referenciados       n.d. 94 95 1 100 50% 

12.2 
Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as 
equipas de ECCI da região norte (%) 

65 69   70 74 75 1 85 50% 

OOp13: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE  
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

13.1. 
Percentagem de trabalhadores com processamento da 
valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu 
processo de avaliação de desempenho 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 90 0 100 100% 

OOp14: Implementar medidas que favoreçam a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar prevenindo o absentismo (art.º 25 da LOE) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

14.1 

Percentagem de serviços da ARS Norte (centrais e 
desconcentrados) que disponibilizaram uma CAIXA de 
SUGESTÕES (física ou virtual) onde os/as trabalhadores/as 
deixam mensagens sobre dificuldades, constrangimentos e 
propostas de medidas de conciliação que gostassem de ver 
desenvolvidas na organização 

n.a. n.a. n.a n.a. n.a. 90 8 100 100% 

OOp15: Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

15.1 
Número de Entidades Convencionadas para a realização de 
MCDT que foram alvo de auditorias. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 4 3 1 8 40% 

15.2 
Número de Entidades Prestadoras de Cuidados de Saúde Oral 
alvo de auditorias n.a n.a n.a n.d. 4 3 1 8 30% 

15.3 Número de Serviços (concentrados e desconcentrados) da 
ARSN,I.P. alvo de Auditorias Internas  

4 5 6 n.d. 7 7 2 10 30% 

OOp16: Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização associando a responsabilização ao desempenho (OE1, OE2) 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

16.1 Percentagem de unidades funcionais em contratualização  n.d. n.d. n.d. n.d. 95 95 5 100 30% 

16.2 
Percentagem de ACES que incorporam no Plano de 
Desempenho indicadores do PAR e QUAR 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 95 5 100 40% 

16.3 
Número de auditorias realizadas ao processo de 
Contratualização Interna desenvolvido pelos ACES 0 0 0 0 0 15 2 21 30% 

QUALIDADE 25% 
OOp17: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2, OE4)  
INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

17.1 

Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as 
áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", "Gestão 
de programas prioritários" e "Cuidados Integrados" e 
"Tecnologias de Informação e Comunicação" (%) 

60 60 90 70 90  E 90 3 95 100% 
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OOp18: Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à saúde (OE3,OE4)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

18.1 
Número de ACES com internalização dos pedidos de análises 
clinicas a ser respondido pelo hospital da área de influência 
direta 

n.a. n.a. n.a. n.a. 2 6 2 10 40% 

18.2 Percentagem de consultas de dermatologia referenciadas com 
imagem acoplada (telerastreio dermatológico)  

n.a. n.a. n.a. 24 35 70 5 95 60% 

OOp19: Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil às necessidades dos profissionais de saúde e do cidadão 
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância Valor 
crítico 

Peso 

19.1 
Número de meses para disponibilizar no portal da ARS uma 
ferramenta informática relativa ao perfil temático de saúde - 
infeção VIH/SIDA na região Norte 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6 3 12 30% 

19.2 
Nº meses para criar um painel de indicadores (dashboard) de 
acompanhamento dos programas de saúde prioritários a 
disponibilizar no portal da ARS Norte 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9 2 12 30% 

19.3 
Número de Relatórios mensais de monitorização dos tempos 
de espera para cirurgia e para a 1ª consulta hospitalar 
disponibilizados no portal ARS 

10 10 12 12 12 12 0 12 40% 

OOp20: Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saúde (OE1,OE4)   
INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

20.1 
Percentagem de ACES com Planos Locais de Saúde que 
reflitam o PNS com extensão 2020, publicados no portal da 
ARS Norte 

n.a. n.a. n.a. n.d. 8 25 4 50 100% 

OOp21: Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE2;OE3)   
INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

21.1 
Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2017 dos 
utentes em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses) 

2,8 2,8 2,8 2,8 3 3 0,2 2,3 30% 

21.2 Taxa de ambulatorização cirúrgica     59 63 65 65 1 68 50% 

21.3 
Percentagem de atendimentos de urgência com prioridade 
verde e azul na escala de Manchester 

n.d. n.d. 38 38 35 34 1 30 20% 

OOp22: Qualificar o parque de edificações da ARS Norte (OE2)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

22.1 Nº Unidades de saúde que concluem a construção em 2019 n.d. n.d. 1 1 2 3 1 5 50% 

22.2 
Nº Unidades de saúde que concluem a remodelação completa 
das instalações em 2019 

n.d. n.d. n.d. 2 1 1 0 4 50% 
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OOp23:Melhorar o apoio à decisão de referenciação para tratamento agudo do AVC e a qualidade dos registos (OE1,OE2)   
INDICADORES 
  2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 

Valor 
crítico Peso 

23.1 

Percentagem de hospitais com SU que beneficiam da 
transmissão de imagens de TAC cerebral e angio-TAC para 
decisão à distância de Trombectomia Mecânica (Via Verde 
AVC) pelos quatro hospitais que a efetuam 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 7 75 60% 

23.2 

Percentagem de casos de trombectomia mecânica realizadas 
no 2º semestre 2019 nos hospitais da região, que foram 
registados no formulário padrão adotado para monitorização 
regional da intervenção no AVC 

n.a. n.a. n.a. n.a 6 30 5 70 40% 

OOp24: Aumentar a capacidade diagnostica da Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica baseado na espirometria ao nível dos CSP (OE1,OE2,OE3)   
INDICADORES 
  

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2019 Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 

24.1 Número de ACES que realizam espirometria nos CSP n.a. n.a. n.a. n.a. 4 8 2 12 50% 

24.2 
Número meses para desenvolver um SI de suporte ao circuito 
de requisição, agendamento, realização e relatório das 
espirometrias realizadas nos Cuidados de Saúde Primários 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 2 4 50% 
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Recursos Humanos  
 

A política de gestão dos recursos humanos da ARS Norte tem sido focalizada no aumento dos ativos 

profissionais nas áreas da prestação direta de cuidados de saúde e na redução nas áreas de apoio. 

Esta configuração dos RH da ARS Norte região norte é resultado do investimento realizado nos últimos 

anos nas tecnologias de informação e comunicação, na racionalização das estruturas organizativas e 

na transferência para outras entidades de áreas que não constituem o negócio da organização. 

 
 
 

 
Fonte: DRH/ARS Norte 

 
Tabela 1 – Recursos Humanos afetos à ARS Norte (31.12.2018) 

Recursos  2014 2015 2016 2017 2018 Variação 
2014/2018 

Dirigente 15 14 13 15 13 -13,3% 

Médico 2 466 2 606 2 684 2 895 2 776 12,6% 

Enfermagem 2 522 2 590 2 623 2 863 2 829 12,2% 

Técnico Superior de Saúde 141 140 136 153 151 7,1% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 187 191 188 199 193 3,2% 

Técnico Superior (inclui Especialista de Informática) 363 371 376 401 401 10,5% 

Técnicos de Informática 24 24 24 15 15 -37,5% 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)       27 27   

Assistente Técnico 1 838 1 871 1 916 1 957 1 953 6,3% 

Assistente Operacional 855 843 806 817 735 -14,0% 

TOTAL 8 411 8 650 8 766 9 349 9 093 8,1% 
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Formação 
O Plano de Formação anual representa um instrumento estratégico da ARSN traduzindo-se numa 

oferta diversificada de cursos de formação contínua para os profissionais da região norte com o objetivo 

de contribuir para a valorização de competências dos recursos humanos, para a melhoria do 

desempenho da organização e principalmente para a prestação de mais e melhores cuidados de saúde 

ao cidadão. Também a participação em formação externa e formação em serviço contribuem para 

promover e valorizar o capital humano da Instituição. 

 

                                   Tabela 2 – Plano de Formação ARS Norte 2019 

Respeitando o normativo em 
vigor, mais de 60% das ações 
financiados pelo POPH 
versam as áreas de 
"Desenvolvimento 
Organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas 
prioritários" e "Cuidados 
Integrados" e "Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação"  

Área Temática N.º Formandos 
Volume de 
Formação Total de Horas 

Farmácia e Terapêutica 32 112 7 
Tabagismo 16 112 7 
Saúde Oral 32 224 14 
CAD 32 288 18 
Saúde Infantil 48 336 21 
Investigação 32 448 28 
Formação inicial 16 576 36 
Controlo Infeção 160 640 40 
Segurança no Trabalho 81 679 42 
Cuidados Continuados 48 800 50 
Doenças oncológicas 96 832 66 
Outras 60 840 56 
Direito 48 848 53 
Saúde Materna 16 1 024 64 
Saúde Mental 192 1 088 68 
Emergência médica 248 1 484 119 
Violência e Maus Tratos 160 1 568 98 
Diabetes 256 2 064 129 
Motivação e Liderança 96 2 288 143 
CIMSPZN 108 2 520 162 
Melhoria da Qualidade 192 2 992 187 
Qualidade em Saúde 224 3 632 227 
Cuidados Paliativos 96 3 776 236 
Gestão 128 3 840 240 
Comportamentos Aditivos 272 4 272 267 
TIC 416 4 464 279 
Comunicação 128 4 896 306 
CSP 352 5 520 345 
Saúde Pública 564 6 492 369 
Total Geral 4 149 58 655 3 677 
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Recursos Financeiros 
Verifica-se a usual rigidez na estrutura do orçamento de funcionamento (OF), com o peso das rubricas 

“Aquisições e bens e Serviços Correntes” e a “Despesas de Pessoal” a representar 99% do OF inicial 

de 2019. 

 
Tabela 3 - Histórico dos Recursos Financeiros da ARS do Norte 

  
2015 

EXECUTADO 
2016 

EXECUTADO 
2017 

EXECUTADO 
2018 

EXECUTADO 
2019 

Orçamento Inicial 

Orçamento de Funcionamento 1 318 877 575 1 464 521 861 1 468 387 024 1 525 051 703 1 467 558 623 

Despesas com Pessoal 316 951 859 330 545 579 352 841 915 365 463 518 344 148 158 

Aquisições de Bens e Serviços Correntes 994 530 992 1 124 750 895 1 110 877 268 1 153 409 816 1 113 448 612 

Outras Despesas Correntes e de Capital 7 394 724 9 225 387 4 667 841 6 178 369 9 961 853 

            

Outros Valores           

Orçamento de Investimento 314 803 1 449 484 4 243 948 3 290 796 12 545 522 

Fundos Alheios       119 535 261   

TOTAL       1 319 192 378        1 465 971 345        1 472 630 972        1 528 342 499         1 480 104 145   
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Operacionalização por Unidade Orgânica 

Para garantir o comprometimento de todas as unidades orgânicas da ARS na execução e sucesso do 

Plano, houve a preocupação de espelhar os contributos que cada unidade pode proporcionar na 

consecução dos objetivos definidos, independentemente de outros da sua esfera de ação, que 

espelham as atribuições que são cometidas. Em concordância com este princípio, no processo 

preparatório do plano de atividades, foram elaboradas fichas de planeamento por cada unidade 

orgânica da ARSN, nas quais foram identificados os objetivos operacionais e fundamentada a 

correspondência entre estes e os objetivos estratégicos da ARSN. 

 

ASSESSORIAS 

Assessorias   
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 
Implementar no âmbito do SNS + 
proximidade iniciativas que melhorem a 
capacidade resolutiva dos CSP e a 
proximidade ao cidadão 

Número de ACeS com internalização dos pedidos de 
análises clinicas a ser respondido pelo hospital da área 
de influência direta 

6 Resultado 

Implementar no âmbito do Programa de 
Promoção de Saúde Oral, experiências 
piloto de realização de consultas de 
Saúde Oral nos cuidados primários 

Número de ACeS que vão ter consultas de Saúde Oral 
no âmbito da experiência piloto definida no Despacho 
8591-B/2016 

30 Resultado 

Diminuir as resistências aos 
antimicrobianos 

Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias 
por Staphylococus aureus 

0,35 Resultado 

Consumo de quinolonas na comunidade por DDO, 
prescritas nos cuidados primários de saúde 

0,4 Resultado 

Desenvolver processos de garantia da 
qualidade nas unidades prestadoras de 
saúde sob a égide da ARS Norte 

Número de USF que concluíram em 2019 o processo de 
certificação de qualidade em curso. 

20 Resultado 

Melhorar o apoio à decisão de 
referenciação para tratamento agudo do 
AVC e a qualidade dos registos 

Percentagem de hospitais com SU que beneficiam da 
leitura de TAC à distância pelos três hospitais que 
efetuam a Trombectomia Mecânica (Via Verde AVC) 

50% Realização 

Percentagem de casos de trombectomia mecânica 
realizada nos hospitais da região que foram registados 
no formulário padrão adotado para monitorização 
regional da intervenção no AVC 

50% Realização 

Aumentar a capacidade diagnostica da 
Doença Pulmonar Obstrutiva cronica 
baseado na espirometria ao nível dos 
CSP   

Número de ACES que realizam espirometria nos CSP 8 Resultado 

Aumentar a prescrição de 
medicamentos genéricos  

Percentagem do consumo de embalagens de 
medicamentos genéricos, no total de embalagens de 
medicamentos faturados em farmácias de oficina (%) 

43% Realização 

Percentagem de embalagens de medicamentos 
genéricos prescritas nos CSP.  

66% Realização 

Garantir a operacionalização atempada 
dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 
16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 2017/2018 
concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

Aumentar o acesso à Rede de Cuidados 
Continuados na ARS Norte 

Número de novas equipas comunitárias de suporte aos 
cuidados paliativos (ECSCP) 

4 Realização 
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Área Funcional Planeamento em Saúde  
Área Funcional Vigilância Epidemiológica  

Área Funcional Promoção e Proteção   
Autoridade de Saúde  

Área Funcional Laboratório Regional de Saúde Pública  
Área Funcional Observatório Regional   

 

 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Promover comportamentos 
saudáveis  

Nº de ACeS/ULS que aderiram ao projeto- piloto "-
Sal = +Saúde" 

5 Realização 

Número de ACeS com consulta de atividade física 2 Realização 

Promover o diagnóstico precoce da 
infeção por VIH/SIDA 

Percentagem de ACES e ULS que realizam o teste 
rápido de diagnóstico da infeção por VIH 100% Resultado 

Variação (%) do nº de testes de diagnóstico da 
infeção por VIH nos ACeS, ULS, CAD, DICAD e ONG 
da região Norte, face ao ano anterior 

5% Resultado 

Promover a aplicação do Programa 
Nacional de Vacinação garantindo o 
controlo ou eliminação das doenças 
alvo de vacinação/vacinação contra 
a gripe sazonal 

Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte 
que completa 6 anos no ano de avaliação 97% Resultado 

Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em 
idosos institucionalizados 

93% Resultado 

Melhorar o acesso às consultas de 
apoio à cessação tabágica 

Variação percentual do número de primeiras 
consultas de apoio intensivo à Cessação Tabágica, 
face ao ano anterior (%) 

3% Resultado 

Percentagem de ACES com consulta de 
desabituação tabágica 

100 Resultado 

Percentagem de Hospitais com consulta de 
desabituação tabágica 

70% Resultado 

Reforçar a implementação do Plano 
Nacional de Saúde 

% de ACES com  Planos Locais de Saúde que 
reflitam o PNS com extensão 2020 , publicados no 
portal da ARS Norte 

25% Realização 

Requalificar o Portal da ARS Norte 
tornando-o uma ferramenta mais 
útil às necessidades dos profissionais 
de saúde e do cidadão 

Número de meses para disponibilizar no portal da 
ARS uma ferramenta informática relativa ao perfil 
temático de saúde - infeção VIH/sida na região 
norte 

6 Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Área Funcional Gestão Financeira  
Área Funcional Secretaria Geral  

Área Funcional Aprovisionamento  
Área Funcional Sistemas de Informação   

 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Melhorar os processos de gestão 
patrimonial promovendo os registos 
dos imóveis no SIEE 

Variação percentual do número de registos 
completos no SIE, face ao ano anterior 4% Realização 

Percentagem de imóveis próprios registados a 
favor da ARS Norte na Conservatória de Registo 
Predial 

40% Realização 

Promover a telemedicina como 
instrumento de melhoria do acesso 
à saúde 

Número de ACES com internalização dos pedidos 
de análises clinicas a ser respondido pelo hospital 
da área de influência direta 

6 Resultado 

Percentagem de consultas de dermatologia 
referenciadas com imagem acoplada (telerastreio 
dermatológico)  

70% Realização 

Melhorar o apoio à decisão de 
referenciação para tratamento 
agudo do AVC e a qualidade dos 
registos   

Percentagem de hospitais com SU que beneficiam 
da leitura de TAC à distancia pelos três hospitais 
que efetuam Trombectomia Mecânica (Via Verde 
AVC) 

50% Realização 

Percentagem de casos de trombectomia mecânica 
realizadas nos hospitais da região que foram 
registados no formulário padrão adotado para 
monitorização regional da intervenção  

50% Realização 

Concluir experiencia piloto num 
ACES da região, que consolide numa 
única base de dados toda a 
informação administrativa e  

Número de meses para entrada em produção em 
todas as unidades do ACeS piloto da BD única 

10 Realização 

Prescrição e dispensa racional de 
medicamentos biológicos pelos 
hospitais da responsabilidade 
financeira da ARS Norte 

Número de hospitais objeto de análise 3 Resultado 

Melhorar a eficiência no processo de 
inscrição dos “Cidadãos Migrantes” 

Inscrição correta dos "Cidadãos Migrantes" de 
forma a assegurar a adequada cobrança no âmbito 
dos Acordos Internacionais 

5% Resultado 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

 

Área Funcional Planeamento  
Área Funcional Informação e Prospetiva  

Área Funcional Monitorização de Programas de Saúde   
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Reforçar a cobertura dos programas 
de rastreios oncológicos de base 
populacional 

Percentagem de mulheres dos 25 aos 60 anos que 
realizaram o rastreio do cancro do colo do útero no 
total da população elegível no ano 

55% Resultado 

Percentagem de mulheres dos 50 aos 60 anos que 
realizaram o rastreio do cancro da mama, no total 
de mulheres convidadas da população elegível no 
ano 

60% Resultado 

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o 
programa de rastreio do cancro do colon e reto 

60% Resultado 

Alargar a cobertura do programa da 
retinopatia diabética de base 
populacional 

Percentagem de diabéticos que realizaram no ano 
o rastreio da retinopatia diabética 

45% Resultado 

Alargar a implementação regional 
do programa de rastreio da saúde 
visual infantil (RSVI) 

Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo 
programa de rastreio da saúde visual infantil a 
crianças de 2 anos 

10% Resultado 

Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo 
programa de rastreio da saúde visual infantil a 
crianças de 4 anos 

50% Resultado 

Promover a utilização da 
telemedicina como instrumento de 
melhoria do acesso à saúde 

Percentagem de pedidos de consulta do foro da 
dermatologia referenciadas através do telerastreio 
dermatológico 

70% Resultado 

Racionalizar os pedidos de MCDT às 
entidades convencionadas nos 
exames abrangidos pelos rastreios 
de base populacional 

Variação percentual dos custos com mamografias 
solicitadas às entidades convencionadas, 
relativamente ao ano anterior (%) (variação 
negativa) 

15% Resultado 

Variação percentual dos custos com citologias 
solicitadas às entidades convencionadas, 
relativamente ao ano anterior (%) (variação 
negativa) 

20% Resultado 

Requalificar o Portal da ARS Norte 
tornando-o uma ferramenta mais 
útil 

Número de Relatórios de monitorização dos 
tempos de espera para cirurgia e para a 1ª consulta 
hospitalar disponibilizados no portal ARS 

12 Realização 

Nº de meses para criar um painel (dashboard) de 
acompanhamento dos programas de saúde 
prioritários a disponibilizar no portal da ARS norte 

9 Realização 

Analisar e emitir parecer sobre 
projetos de investimento das 
instituições e serviços do SNS 

Percentagem de propostas de pareceres prévios da 
competência da ARS Norte relativamente a 
investimentos dos EPE sujeitos a autorização prévia 
da tutela, efetuados em menos de 30 dias 

85% Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

 



 

 

43 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

Área Funcional Cuidados de Saúde Primários  
Área Funcional Cuidados de Saúde Hospitalares  

Área Funcional Cuidados de Saúde Continuados Integrados  
Área Funcional Convenções  

Área Funcional Gestão Contrato PPP  
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 
Reforçar o modelo organizativo de 
prestação de cuidados de saúde 
primários baseados nas Unidades de 
Saúde Familiar 

Percentagem de utentes inscritos em USF nos 
ACES/ULS da região norte 

77% Resultado 

Desenvolver e aprofundar o 
processo de contratualização 
associando a responsabilização ao 
desempenho 

Nº de unidades funcionais em contratualização 
/Total de unidades funcionais (%) 

95% Resultado 

Número de auditorias realizadas ao processo de 
Contratualização Interna desenvolvido pelos 
ACeS/Total ACeS (%) 

95% Resultado 

Nº ACES que incorporam no Plano de Desempenho 
indicadores do PAR e QUAR/Total ACES (%) 

95% Realização 

Aumentar o número de lugares da 
rede de Cuidados Continuados 
Integrados na região norte 

Variação Percentual do nº de lugares na RNCCI na 
Região Norte 

2% Resultado 

Promover a integração de doentes 
na rede de cuidados continuados e 
integrados e rentabilizar a 
capacidade instalada 

Taxa de ocupação dos lugares contratualizados 
com as equipas de ECCI da região norte (%) 

75% Resultado 

Percentagem de utentes integrados na RCCI no 
total de doentes referenciados 

95% Resultado 

Promover a melhoria do acesso a 
cuidados de saúde hospitalares 

Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro 
dos utentes em LIC (em meses) 3 Resultado 

Taxa de ambulatorização cirúrgica 65%  Resultado 
Percentagem de atendimentos de urgência com 
prioridade verde e azul na escala de Manchester 

34% Resultado 

Aumentar a percentagem de 
medicamentos genéricos com 
encargos para a ARSN, medido em 
número de embalagens 

Percentagem do consumo de embalagens de 
medicamentos genéricos, no total de embalagens 
de medicamentos faturados em farmácia de oficina 
(5) 

43% Resultado 

Percentagem de embalagens de medicamentos 
genéricos prescritos nos CSP 

66% Resultado 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

Facultar no sítio da ARS, aos serviços 
e ao cidadão, indicadores 
demográficos, sociais e de saúde, 
conforme o preconizado no artigo 
14.º do D.L. n.º 139/2013, de 09 de 
Outubro 

Inserção de informação relativa à celebração de 
novos contratos de convenção com o SNS. 

100% Realização 

Atualização das listagens das entidades 
convencionadas da Região Norte, publicitadas no 
site da ARSN, I.P. 

100% Realização 

Garantir o cumprimento do 
Despacho nº 4424/2017 e a Circular 
Normativa nº 15/2017.  
(Procedimentos de gestão das 
convenções, carregamento da Base 

N.º de Fichas Técnicas regularizadas e confirmadas 
das Entidades convencionadas com o SNS e 
enviadas à ACSS; I.P. para validação e carregamento 
do SGES desde 15/08/2017 

100% Resultado 
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DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências   
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Melhorar a capacidade de resposta 
aos problemas do consumo de 
substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências  

Percentagem de concelhos da região norte 
abrangidos por ações de prevenção CAD 

65% Resultado 

Nº de auditorias internas realizadas a unidades da 
DICAD avaliando o cumprimento do Manual de 
Boas Práticas para os programas de substituição 
opiácea 

5% Resultado 

Percentagem de novos utentes atendidos nas 
unidades DICAD 

23% Resultado 

Percentagem de novos utentes com tipo de 
inscrição PLA e/ou OSPA em consulta social 

75% Resultado 

Percentagem de novos utentes em redução de 
Riscos e Minimização de Danos rastreados pela 
metodologia ADR 

48% Resultado 

Manter a capacidade de resposta às 
necessidades da população, no 
âmbito dos Centros de Apoio e 
Diagnóstico (CAD) 

Percentagem de utentes com consulta realizada 
no intervalo inferior a 15 dias face à data de 
inscrição 

58% Resultado 

Taxa de ocupação em internamento em 
Comunidade Terapêutica 

78% Resultado 

Taxa de ocupação em internamento em Unidade 
de Desabituação 78% Resultado 

Taxa de utilização global de consultas dirigidas a 
crianças e jovens em risco 

38% Resultado 

Consolidar e garantir uma efetiva 
utilização do Sistema de Informação 
Multidisciplinar (SIM) 

Taxa de registo nos campos fundamentais do SIM 
para os novos utentes (Tratamentos Anteriores) 

88% Realização 

Taxa de registo nos campos fundamentais do SIM 
para os utentes ativos (Tratamentos Anteriores) 

88% Realização 

Taxa de registo da serologia para o VIH dos novos 
utentes em Programa de Substituição Opiácea 

73% Realização 

Taxa de registo da serologia para o VIH dos utentes 
ativos em Programa de Substituição Opiácea 

73% Realização 

Percentagem dos novos utentes em Programa de 
Substituição Opiácea com registo de pedido de RX 
pulmonar para a TB 

58% Realização 

Percentagem de utentes ativos em Programa de 
Substituição Opiácea com registo de pedido de RX 
pulmonar para a TB 

58% Realização 

Consolidar a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere 
o nº 2 do artigo 16 da LOE - 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Área Funcional Cuidados de Saúde Primários  
Área Funcional Planeamento e Gestão  

Área Funcional Avaliação de Desempenho  
Área Funcional Coordenação Internato de Medicina Geral e Familiar   

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho  
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 
Reforçar o modelo organizativo de 
prestação de cuidados de saúde 
primários baseados nas USF 

Percentagem de utentes com médico de família na 
região a 31 de dezembro 98% Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de trabalhadores com 
processamento da valorização remuneratória no 
mês seguinte ao termo do seu processo de 
avaliação de desempenho 

90% Realização 

Implementar medidas que 
favoreçam a conciliação da vida 
profissional com a vida pessoal e 
familiar prevenindo o absentismo  

Percentagem de serviços da ARS Norte (centrais e 
desconcentrados) que disponibilizaram uma CAIXA 
de SUGESTÕES (física ou virtual) onde os/as 
trabalhadores/as deixam mensagens sobre 
dificuldades, constrangimentos e propostas de 
medidas de conciliação que gostassem de ver 
desenvolvidas na organização 

90% Realização 

Adequar o plano de formação da 
região norte às prioridades 
estratégicas da ARS Norte, IP  

Percentagem de ações financiadas pelo POPH 
versando as áreas de "Desenvolvimento 
Organizacional dos CSP", "Gestão de programas 
prioritários" e "Cuidados Integrados" e 
"Tecnologias de Informação e Comunicação" (%) 

90% Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

Implementar o sistema de avaliação 
de desempenho do SIADAP 3 na 

plataforma informática "GEADAP" 

Percentagem de trabalhadores registados a 
exercer funções nos ACES 75% Realização 

Percentagem trabalhadores registados a exercer 
funções nos Serviços Centrais 

85% Realização 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Área Funcional Cuidados Primários  
Área Funcional Cuidados Hospitalares  

Área Funcional Licenciamentos  
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Qualificar o parque das Edificações 
da ARS Norte - QUAR 

Nº Unidades de saúde que concluem a construção 
em 2018 

3 Estrutura 

Nº Unidades de saúde que iniciam a remodelação 
em 2018 

1 Estrutura 

Nº Unidades de saúde que concluem a 
remodelação em 2019 1 Estrutura 

  
Número de edifícios que iniciaram o processo de 
certificação energética 

5 Estrutura 

Implementar no âmbito do 
Programa de Promoção de Saúde 
Oral, experiências piloto de 
realização de consultas de Saúde 
Oral nos cuidados primários 

N.º de Gabinetes de Saúde Oral instalados 16 Estrutura 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 

 

 

 

UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

 

Auditoria e Controlo Interno  
 

Objetivo Indicador Meta Tipo 

Realizar auditorias no âmbito do 
Sistema de Controlo Interno com 
vista à prevenção de riscos de 
corrupção e infrações  

Número de Entidades Convencionadas para a 
realização de MCDT que foram alvo de auditorias. 

3 Realização 

Número de Entidades Prestadoras de Cuidados de 
Saúde Oral alvo de auditorias 

3 Realização 

Número de Serviços (concentrados e 
desconcentrados) da ARSN,I.P. alvo de Auditorias 
Internas  

7 Realização 

Garantir a operacionalização 
atempada dos atos a que se refere o 
n.º 2 do art.º 16 da LOE 

Percentagem de colaboradores com a Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3) referente ao biénio 
2017/2018 concluída até 30 de março 2019 

90% Realização 
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Anexo 

Fichas  das Unidades Orgânicas – Mapas de concordância



 

 
 

Assessorias 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro do 

Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 2019 Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação
Responsáveis pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas

Contributo para as Orientações 
Estratégicas

Observações 

Implementa r no â mbito do
SNS + proximidade
ini cia tivas que melhorem a
capacidade res olutiva dos
CSP e a proxi mi dade a o
cidadão

QUALIDADE

Número de ACeS com
internal ização dos pedidos de
a ná l i ses cl inicas a ser
res pondido pelo hospi ta l da
á rea de influênci a di reta

nã o apl i cável 6
nã o 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Rela tóri o 

Ati vidades 
NA NA

Linha  Estratégica I II  - 
Melhora r a  capacidade 

res olutiva  dos  s erviços  de 
s aúde afetos  à ARS Norte

Implementa r no â mbito do
Progra ma de Promoçã o de
Saúde Ora l, experiência s
pil oto de rea li zação de
consulta s de Saúde Oral nos
cuida dos pri mários  - QUAR

OOP10 EFICÁCIA

Número de concelhos da regiã o
norte que vão ter consultas de
Saúde Ora l no âmbito da
experi ência pil oto definida no
Des pacho 8591-B/2016

15 25 1 40 100,0%
Aval i ação 

QUAR
NA

Dependência 
Externa

Linha  Estratégica I II  - 
Melhora r a  capacidade 

res olutiva  dos  s erviços  de 
s aúde afetos  à ARS Norte

Acordo de Parceria  com a s  
auta rquias  no â mbi to do 

Programa  «Saúde Oral  
pa ra  Todos »

Taxa de bacteri emia s por MRSA
no tota l de bacteriemias por
Staphylococus  aureus

não 
di s poníve l

0,35
nã o 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Rela tóri o 

Ati vidades 
NA NA

Linha Estratégia  I  - Garanti r o 
aces so a os  cui dados de  

sa úde cons iderados  
adequados  à  s ati sfação das  
necess idades da popul a çã o 

da  região norte

Consumo de quinolonas na
comunida de por DDO, pres cri ta s
nos  cui dados primários  de sa úde

não 
di s poníve l

4
nã o 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Rela tóri o 

Ati vidades 
NA NA

Linha Estratégia  I  - Garanti r o 
aces so a os  cui dados de  

sa úde cons iderados  
adequados  à  s ati sfação das  
necess idades da popul a çã o 

da  região norte

Des envolver e 
a profunda r o 
process o de 

contratua l i zação

Des envolver proces sos de
garantia da qual ida de na s
unida des pres tadoras de
s aúde s ob a égide da ARS
Norte

QUALIDADE

Número de USF que concluíram
em 2019 o proces so de
certifi ca çã o de qual ida de em
curs o.

nã o apl i cável 20
nã o 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Rela tóri o 

Ati vidades 
NA NA

Linha Estra tégica II - Garantir 
um SNS sustentá vel e  bem 

gerido

Percentagem de hospitai s com
SU que benefi ciam da le itura de
TAC à dis tâ ncia pelos três
hos pi ta i s que efetuam a
Trombectomia Mecânica (Via
Verde AVC)

não 
di s poníve l

50% 7 75 60,0%
Aval i ação 

QUAR
NA

Dependência 
Externa

Linha Estratégia  I  - Garanti r o 
aces so a os  cui dados de  

sa úde cons iderados  
adequados  à  s ati sfação das  
necess idades da popul a çã o 

da  região norte
Percentagem de cas os de
trombectomia mecâni ca
rea l izada nos hospitai s da
região que fora m registados no
formulá ri o padrã o a dota do para
moni torização regional da
intervençã o no AVC

6% 50% 5 70 40,0%
Aval i ação 

QUAR
NA

Dependência 
Externa

Linha Estratégia  I  - Garanti r o 
aces so a os  cui dados de  

sa úde cons iderados  
adequados  à  s ati sfação das  
necess idades da popul a çã o 

da  região norte

Aumentar a capacidade
dia gnos ti ca da Doença
Pulmonar Obs trutiva cronica
bas ea do na es pi rometria a o
níve l dos  CSP  - QUAR 

OOP24 QUALIDADE
Número de ACES que rea li zam
espirometria nos  CSP

4 8 2 12 50,0%
Aval i ação 

QUAR
NA NA

Linha  Estratégica I II  - 
Melhora r a  capacidade 

res olutiva  dos  s erviços  de 
s aúde afetos  à ARS Norte

Percentagem do consumo de
emba la gens de medi ca mentos
genéricos , no tota l de
emba la gens de medi ca mentos
fatura dos em farmácias de
ofi cina (%)

43% 43% 1 50 40,0%
Aval i ação 

QUAR
NA NA

Percentagem de emba lagens de
medicamentos genéricos
prescritas  nos  CSP. 

66 66% 1 75 60,0%
Aval i ação 

QUAR
NA NA

Garanti r a  operacional i za çã o 
a tempada dos a tos a que s e
refere o n.º 2 do a rt.º 16 da
LOE - QUAR

OOP13 EFICIÊNCIA

Percentagem de cola bora dores
com a Ava li a çã o de Desempenho
(SIADAP 3) referente ao biénio
2017/2018 concluída a té 30 de
março 2019

na 90% 0 100 100,0%
Aval i ação 

QUAR
NA NA

Linha Estra tégica II - Garantir 
um SNS sustentá vel e  bem 

gerido

Melhorar a  
equi dade no 

aces so a os  s erviços  
de  cuida dos de 

sa úde

Aumentar o a ce ss o à Rede
de Cuidados Conti nuados na
ARS Norte - QUAR 

OOP2 EFICÁCIA
Número de nova s equipa s
comuni tária s de s uporte aos
cuida dos pa li a tivos  (ECSCP)

3E 4 1 8 60,0%
Aval i ação 

QUAR
NA NA

Linha Estratégia  I  - Garanti r o 
aces so a os  cui dados de  

sa úde cons iderados  
adequados  à  s ati sfação das  
necess idades da popul a çã o 

da  região norte

EFICIÊNCIA

Garanti r o 
cumpri mento dos 

Progra mas  
Priori tários  do 

Pl ano Naci ona l  de 
Sa úde

Diminui r a s re si stência s aos
a nti microbia nos

Melhora r o apoi o à deci sã o
de referencia çã o para
tratamento a gudo do AVC e a
qua l ida de dos regis tos -
QUAR 

QUALIDADE

QUALIDADE

Aumentar a pres cri çã o de
medicamentos genéricos -
QUAR 

Promover 
experiências  pi loto 

que reforcem a  
ca pa cidade 
res olutiva e  

l i teracia  em sa úde 

Melhorar a  
eficiência 

económica e 
operaci ona l

Garanti r o 
cumpri mento dos 

Progra mas  
Priori tários  do 

Pl ano Naci ona l  de 
Sa úde

OOP23

OOP11
Linha Estra tégica II - Garantir 

um SNS sustentá vel e  bem 
gerido
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Departamento de Contratualização 

 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro 

do Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas
Contributo para as Orientações Estratégicas Observações 

Cons ol i dar a reforma
dos Cui dados de Sa úde
Primários

Reforçar o modelo
organizativo de pres tação de
cui dados de sa úde
primários basea dos nas
Unidades de Sa úde Fami l iar

OOP1 EFICÁCIA
Percentagem de utentes i nscri tos em
USF nos ACES/ULS da  região norte

76% 77% 1 100 50,0%
Relatóri o 

Ati vidades  
NA NA

Li nha Es tratégia I - Garantir o aces so aos
cuida dos de s aúde consi dera dos
adequados à sati s fa ção das necess ida des
da popula ção da regi ão norte

Percentagem de uni dades funciona is
em contratual ização

95% 95% 5 100 30,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Número de audi tori as real izadas ao
process o de Contratual ização Interna
desenvol vi do pel os  ACeS

0 15 5 100 40,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Percentagem de ACES que incorpora m
no Plano de Desempenho
i ndi cadores  do PA e QUAR

não 
apl i cável   

95% 5 100 40,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Vari açã o Percentual do nº de l ugares
na RNCCI  na Região Norte

5% 2% 1 10 40,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha Es tratégia I - Garantir o aces so aos
cuida dos de s aúde consi dera dos
adequados à sati s fa ção das necess ida des
da popula ção da regi ão norte

Nº de novas equipas comunitári as de
s uporte em cuidados pal iati vos
cri adas  no a no (ECSCP)

3E 4 1 8 60,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha Es tratégia I - Garantir o aces so aos
cuida dos de s aúde consi dera dos
adequados à sati s fa ção das necess ida des
da popula ção da regi ão norte

Taxa de ocupaçã o dos l ugares
contratual izados com as equi pas de
ECCI  da região norte (%)

74% 75% 1 85 50,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Percentagem de utentes i ntegrados
na RCCI no tota l de doentes
referenciados

94% 95% 1 100 50,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Mediana do tempo de espera a 31 de
Dezembro dos utentes em LIC (em
mes es)

3 3 0,2 2,3 30,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Taxa  de ambulatorização cirúrgica 65% 65% 1 68 50,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Percentagem de atendimentos de
urgênci a com prioridade verde e azul
na esca la  de Manchester

35% 34% 1 30 20,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Percentagem do consumo de
embala gens de medi camentos
genéricos, no tota l de embalagens de
medicamentos faturados  em farmácia  
de ofi ci na (5)

43% 43% 1 50 40,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Percentagem de embala gens de
medicamentos genéri cos prescritos
nos  CSP

65% 66% 1 75 60,0%
Aval iação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Gara nti r a  operacional i zação 
atempa da dos atos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da
LOE - QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA

Percentagem de colaboradores com a
Aval iação de Desempenho (SIADAP 3)
referente a o bi énio 2017/2018
concluída até 30 de março 2019

não 
apl i cável   

90% 0 100 100,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Inserção de informação rela ti va à
cel ebra ção de novos contratos de
convençã o com o SNS.

não 
apl i cável   

100%
não 

determi nada
nã o 

determinado
não 

determinado
Relatóri o 

Ati vidades  
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Atua l i zação das l i stagens das
enti dades convencionadas da Região
Norte, publ i ci tadas no s ite da ARSN,
I .P.

não 
apl i cável  

100%
não 

determi nada
nã o 

determinado
não 

determinado
Relatóri o 

Ati vidades  
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Gara nti r o cumpri mento do
Despacho nº 4424/2017 e a
Circular Normati va nº
15/2017.
(Procedimentos de gestão
das convenções ,
carregamento da Bas e de
dados do SGES - Sis tema de
Gestão de Entida des de
Saúde)

EFICIÊNCIA

N.º de Fi cha s Técni cas regularizadas
e confirmadas da s Entidades
convenci ona das com o SNS e
envi adas à ACSS; I .P. para val idação e
carregamento do SGES desde
15/08/2017

não 
apl i cável   

100%
não 

determi nada
nã o 

determinado
não 

determinado
Relatóri o 

Ati vidades  
NA NA

Li nha II - Garantir um SNS sustentá vel e
bem geri do 

Aumentar o acesso à  rede de 
Cui dados Continua dos na
região norte - QUAR 

Desenvol ver e
aprofundar o proces so
de contratual i zação 

Melhorar a equidade no
aces so aos servi ços de
cui dados de saúde

Adequar a oferta e
melhorar a efi ciência e
qual idade dos s erviços
hospita la res

OOP16

OOP2

OOP12

OOP21

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

Desenvol ver e aprofundar o
process o de
contra tua l i zação a ssocia ndo
a res pons abi l i zação ao
desempenho - QUAR 

Promover a integração de
doentes na rede de
cui dados conti nuados e
integrados e rentabi l i zar a
capa cidade insta lada - QUAR 

Promover a mel hori a do
aces so a cui dados de sa úde
hospi ta lares  - QUAR 

Facultar no sítio da ARS, aos
servi ços e ao ci dadão,
indi ca dores demográ fi cos ,
soci a i s e de saúde ,
conforme o preconi zado no
artigo 14.º do D.L. n.º
139/2013, de 09 de Outubro

EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA

Melhorar a e fi ciênci a
económica e
operaci ona l  

OOP11
Raci ona l i zar o uso de
medicamento e MCDT

Aumentar a percentagem de
medicamentos genéricos
com encargos para a ARSN,
medido em número de
embala gens  - QUAR
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Departamento de Estudos e Planeamento 

 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Identificação 

no QUAR
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 2019 Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação
Responsáveis 
pela execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas
Contributo para as Orientações Estratégicas Observações 

Percenta gem de mulheres dos 25 aos 60
anos que real izaram o rastreio do cancro
do colo do útero no tota l da popul ação
el egível  no ano

52% 55% 3 70 30,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte

Percenta gem de mulheres dos 50 aos 60
anos que real izaram o rastreio do cancro
da ma ma, no total de mul heres
convidada s da  popula çã o elegível  no ano 

55% 60% 3 70 30,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte

Percenta gem de ACES/ULS que inicia ra m o 
progra ma de rastreio do ca ncro do colon
e reto 

30% 60% 2 75 40,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte

Ala rgar a cobertura do
programa da retinopa tia
dia bética de ba se
popula ciona l  - QUAR 

OOP4
Percenta gem de diabéticos que
real i zaram no ano o ras treio da
retinopa ti a di abética  

40%E 45% 3 60 100,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte

Percenta gem de ACES/ULS a brangidos
pe lo progra ma de rastreio da sa úde
vis ual  infa nti l  a  cria nças  de 2 anos

96% 100% 0 nd 50,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte

Percenta gem de ACES/ULS a brangidos
pe lo progra ma de rastreio da sa úde
vis ual  infa nti l  a  cria nças  de 4 anos 

17% 42% 4 60 50,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tra tégi a I - Garantir o aces so 
a os cui dados  de  s aúde cons iderados 

adequados à sa ti s fação das  
necess i dades da  populaçã o da  regiã o 

norte
Al arga r a ca rtei ra  
de s erviços, 
mel horando a  
resposta de 
proximida de

Promover a util i za ção da
telemedi cina como
ins trumento de mel horia do
a ces so à  s aúde - QUAR

OOP18 QUALIDADE
Percenta gem de pedidos de consulta do
foro da derma tologia referencia das
através  do teleras treio derma tológi co

35% 70% 5 95 60,0%
Aval iação 

QUAR 
NA NA NA

Linha Es tratégica I II  - Melhora r a 
capacida de res ol utiva dos  serviços  de 

s aúde afetos  à ARS Norte

EFICIÊNCIA

Va riação percentual dos custos com
mamografia s s ol ici ta das às entida des
convenci ona das , re la tiva mente ao ano
anterior (%) (varia çã o negativa)

não di sponível 15%
não 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Re la tório 

Atividades 
NA NA NA

Li nha Es tratégica I I - Grabti r um SNS 
saudável  e bem gerido

Va riação percentual dos custos com
citol ogias sol i ci ta das à s entida des
convenci ona das , re la tiva mente ao ano
anterior (%) (varia çã o negativa)

não di sponível  20%
não 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Re la tório 

Atividades 
NA NA NA

Li nha Es tratégica I I - Grabti r um SNS 
saudável  e bem gerido

Número de Rel atórios de monitori zação
dos tempos de es pera para ci rurgi a e
pa ra a 1ª cons ul ta hospita lar
di sponi bi l izados no porta l  ARS

12 12 0 12 40,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Es tratégica IV - Garanti r a  
comunica çã o interna  e externa  em 

ordem à pres ta çã o de um s ervi ço ma is  
próximo do ci da dão

Nº de meses pa ra cri ar um pa inel
(das hboard) de acompa nha mento dos
progra mas de sa úde pri ori tá ri os a
di sponi bi l izar no portal  da ARS norte

nã o apl i cá vel  9 2 12 30,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Es tratégica IV - Garanti r a  
comunica çã o interna  e externa  em 

ordem à pres ta çã o de um s ervi ço ma is  
próximo do ci da dão

Anal i sar e emiti r parecer
s obre projetos de
inves ti mento das
ins ti tuições e serviços do
SNS

EFICIÊNCIA

Percenta gem de propos ta s de pareceres
prévios da competênci a da ARS Norte
relativamente a investimentos dos EPE
suje itos a autori zaçã o prévia da tutel a,
efetua dos  em menos de  30 dias

nã o apl i cá vel  85%
não 

determinada
não 

determina do
nã o 

determinado
Re la tório 

Atividades 
NA NA NA

Li nha Es tratégica I I - Grabti r um SNS 
saudável  e bem gerido

Ga ra ntir a  opera ci onal ização 
a tempada dos a tos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da
LOE - QUAR

OOP13 QUALIDADE

Percenta gem de colaboradores com a
Aval ia çã o de Desempenho (SIADAP 3)
referente ao biénio 2017/2018 concluída
até 30 de março 2019

nã o apl i cá vel  90% 0 100 100,0%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Es tratégica I I - Grabti r um SNS 
saudável  e bem gerido

EFICÁCIA

QUALIDADE

Promover a 
real i za ção de 

ras treios  de bas e 
popul aciona l  

Mel horar a 
efi ci ênci a 

económi ca e  
opera cional  

Promover a 
cidada nia  e a 

res ponsa bi l i dade 

Racional i za r o us o 
do  medicamento e 

MCDT 

Reforçar a cobertura dos
programas de rastreios
oncológi cos de ba se
popula ciona l  - QUAR 

Ala rgar a implementação
regional do programa de
ras treio da saúde vi sua l
infanti l  (RSVI) - QUAR

Racional izar os pedidos de
MCDT às enti dades
convenci onada s nos exa mes
a brangidos pel os rastreios
de bas e populacional

Requal ificar o Porta l da ARS
Norte torna ndo-o uma
ferra menta  ma is  úti l  - QUAR 

OOP19

OOP3

OOP5
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro 

do Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas

Contributo para as Orientações 
Estratégicas

Observações 

Variação percentual do número de
registos completos no SIE, face ao
ano anterior

não 
di sponível  

4%
não 

determinada
não 

determi nado 
não 

determinado 
Relatório 

Ati vidades
NA NA NA

Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 
SNS s us tentável  e bem gerido

Percentagem de imóveis próprios
registados a favor da ARS Norte na
Conservatória de Registo Predial

não 
di sponível  

40%
não 

determinada
não 

determi nado 
não 

determinado 
Relatório 

Ati vidades
NA NA NA

Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 
SNS s us tentável  e bem gerido

Número de ACES com
internalização dos pedidos de
anál ises clinicas a ser respondido
pelo hospital da área de influência
direta

2% 6 2 10 40,0%
Ava l i ação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Estratégica II I - Melhorar a 
capacidade res ol utiva  dos  

s erviços  de s aúde a fetos  à  ARS 
Norte

Percentagem de consultas de
dermatologia referenciadas com
imagem acoplada (telerastreio
dermatológico) 

35% 70% 5 95 60%
Ava l i ação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Estratégica II I - Melhorar a 
capacidade res ol utiva  dos  

s erviços  de s aúde a fetos  à  ARS 
Norte

Percentagem de hospitais com SU
que beneficiam da leitura de TAC à
distancia pelos três hospitais que
efetuam Trombectomia Mecânica
(Via Verde AVC)

não 
di sponível

50% 7 75 60%
Ava l i ação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

NA

Linha  Estratégia  I - Garanti r o 
a cess o aos  cui da dos de  s aúde 

considerados a dequa dos à  
sati s fa çã o da s  necess idades  da 

popul ação da regiã o norte

Percentagem de casos de
trombectomia mecânica realizadas 
nos hospitais da região que foram
registados no formulário padrão
adotado para monitorização
regional da intervenção 

6% 30% 5 70 40%
Ava l i ação 

QUAR
NA

Dependência  
Externa

NA

Linha  Estratégia  I - Garanti r o 
a cess o aos  cui da dos de  s aúde 

considerados a dequa dos à  
sati s fa çã o da s  necess idades  da 

popul ação da regiã o norte

Prescrição e dispensa
racional de medicamentos
biológicos pelos hospitais da 
responsabil idade financeira
da ARS Norte

Número de hospitais objeto de
anál ise

não 
di sponível  

3
não 

determinada
não 

determi nado 
não 

determinado 
Relatório 

Ati vidades
NA

Dependência  
Externa

NA
Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 

SNS s us tentável  e bem gerido

Melhorar a eficiênci a no
process o de inscrição dos
"Ci da dã os  Migrantes"

Inscrição correta dos "Cidadãos
Migrantes" de forma a assegurar a
adequada cobrança no âmbito dos
Acordos Internacionais

não 
di sponível  

5%
não 

determinada
não 

determi nado 
não 

determinado 
Relatório 

Ati vidades
NA NA NA

Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 
SNS s us tentável  e bem gerido

Garanti r a operacional ização 
atempada dos atos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da
LOE -QUAR

OOP13 EFICIÊNCIA

Percentagem de colaboradores
com a Avaliação de Desempenho
(SIADAP 3) referente ao biénio
2017/2018 concluída até 30 de
março 2019

ND 100% 0 100 100%
Ava l i ação 

QUAR
NA NA NA

Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 
SNS s us tentável  e bem gerido

Concluir experiencia pi loto
num ACES da região, que
consolide numa única base
de dados toda a informação
administrativa 

EFICÁCIA
Número de meses para entrada em
produção em todas as unidades do
ACeS pi loto da BD única

não 
di sponível  

10
não 

determinada
não 

determi nado 
não 

determinado 
Relatório 

Ati vidades
NA NA NA

Li nha Es tratégica II- Gara ntir um 
SNS s us tentável  e bem gerido

Al argar a  ca rteira 
de s erviços , 

melhorando a  
resposta  da 
proximidade

Garanti r o 
cumpri mento dos 

Programas  
Pri ori tários  do 

Pla no Na ciona l  de 
Saúde

Melhorar a  
efi ciência  

económi ca  e 
opera ciona l

Melhorar a  
efi ciência  

económi ca  e 
opera ciona l

Melhorar os processos de 
gestão patrimonial 

promovendo os registos dos 
imóveis no SIEE

Promover a telemedicina 
como instrumento de 

melhoria do acesso à saúde - 
QUAR 

Melhorar o apoio à decisão
de referenciação para
tratamento agudo do AVC e a
qualidade dos registos -
QUAR

OOP18

OOP23

EFICIÊNCIA

QUALIDADE

QUALIDADE

EFICIÊNCIA
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro do 

Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas

Contributo para as 
Orientações Estratégicas

Observações 

Consolidar a  
reforma dos 

Cuidados de Saúde 
Primários

Reforça r o modelo organizativo
de prestação de cuida dos de
s aúde primá rios bas eados nas
USF

OOP1 EFICÁCIA
Percenta gem de utentes com
médico de fa míl ia na região a
31 de dezembro - QUAR

98% 98% 1 100 50,0%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Es tratégica  I  - 
Ga rantir o acesso aos  

cuida dos de saúde 
cons iderados 

adequados  à  sa tis façã o 
da s  neces s idades  da  
população da  região 

norte

Implementar medidas que
favoreça m a conci l ia ção da vida
profi s s iona l com a vida pes soal
e fa mi l iar prevenindo o
abs entismo  - QUAR 

OOP14 EFICIÊNCIA

Percenta gem de s erviços da
ARS Norte (centra is e
desconcentra dos) que
disponibi l i za ram uma CAIXA
de SUGESTÕES (fís ica ou
vi rtual ) onde os/as
tra ba lha dores/a s deixam
mensagens s obre
di ficuldades, 
constrangimentos e propostas
de medidas de concil ia ção
que gos tas sem de ver
desenvolvida s  na  organização

90%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  IV - 
Garanti r a  comunica ção 

interna  e  externa  em 
ordem à prestação de 

um serviço ma is  próximo 
do cidadão

Adequar o plano de formaçã o da
região norte às prioridades
estratégicas da ARS Norte, IP -
QUAR 

OOP17 QUALIDADE

Percenta gem de ações
financiadas pelo POPH
versa ndo as áreas de
"Desenvolvimento 
Organizaciona l dos CSP",
"Gestão de programas
priori tá rios" e "Cuida dos
Integrados " e "Tecnologias de
Informaçã o e Comunicação"
(%)

90%E 90% 3 95 100,0%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  IV - 
Garanti r a  comunica ção 

interna  e  externa  em 
ordem à prestação de 

um serviço ma is  próximo 
do cidadão

Percenta gem de
tra ba lha dores com
process amento da va lori za ção
remuneratória no mês
s eguinte ao termo do seu
process o de a va lia ção de
desempenho

não 
apl icável  

90% 0 100 100,0%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Es tratégica II - 
Garanti r um SNS 

s us tentável  e  bem 
gerido

Percenta gem de
cola boradores com a
Ava l iaçã o de Desempenho
(SIADAP 3) referente a o biénio
2017/2018 concluída a té 30 de
março 2019

não 
apl icável  

90% 0 100 100,0%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Es tratégica II - 
Garanti r um SNS 

s us tentável  e  bem 
gerido

Percenta gem de
tra ba lha dores regis tados a
exercer funções  nos  ACES

não 
apl icável  

75% nd nd nd
Relatório 

Ativida des  
NA NA NA

Linha Es tratégica II - 
Garanti r um SNS 

s us tentável  e  bem 
gerido

Percenta gem de
tra ba lha dores regis tados a
exercer funções  nos  ACES

não 
apl icável  

85%
não 

determinada
não 

determinado 
não 

determinado 
Relatório 

Ativida des  
NA NA NA

Linha Es tratégica II - 
Garanti r um SNS 

s us tentável  e  bem 
gerido

Va lori za r o capi tal  
humano da  
organização

Melhora r a  
efi ciência  

económica e 
opera ciona l Implementar o s istema de 

ava l iaçã o de desempenho do 
SIADAP 3 na  plata forma 
informática  "GEADAP"

EFICIÊNCIA

Garanti r a  operaciona l i zação 
atempada  dos atos  a que s e 

refere o n.º 2 do art.º 16 da  LOE - 
QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro 

do Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas

Contributo para as Orientações 
Estratégicas

Observações 

Nº de ACeS/ULS que aderiram ao
projeto- pi loto "-Sal  = +Sa úde"

nã o 
a pl icável

5
nã o 

determina da 
nã o 

determinado
não 

determi nado
Rela tóri o 

Ativi dades
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Número de ACeS com consul ta de
a tividade fís i ca

nã o 
a pl icável

2
nã o 

determina da 
nã o 

determinado
não 

determi nado
Rela tóri o 

Ativi dades
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Percentagem de ACES e ULS que
real izam o teste rápido de
diagnósti co da infeçã o por VIH

88% 100% 5 NA 75%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte
Varia ção (%) do nº de testes de
diagnósti co da infeção por VIH
nos ACeS, ULS, CAD, DICAD e ONG
da regiã o Norte, face ao ano
a nterior

21% 5% 2 20 25%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Taxa de cobertura vaci nal com
VASPR II  na  coorte  que compl eta 6 
a nos  no a no de a val i ação

97% 97% 1 100 60%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Taxa de cobertura vaci nal com
vacina da gripe em idosos
insti tucional izados

93% 93% 1 98 40%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Varia ção percentual do número
de primeiras consul tas de a poio
intens ivo à Ces saçã o Tabá gica ,
fa ce a o a no a nterior (%)

N.D. 3% 2 20 30%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Percentagem de ACES com
consulta de desa bituação
ta bágica

92% 100% 4
nã o 

determinado
40%

Aval iaçã o 
QUAR

NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Percentagem de Hospitais com
consulta de desa bituação
ta bágica

67% 70% 4 100 30%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte
Garanti r o
cumprimento dos
Progra ma s Pri oritá rios  
do Pla no Naciona l de
Sa úde  

Reforçar a i mplementação
do Pla no Nacional de Saúde -
QUAR 

OOP20 QUALIDADE

% de ACES com Planos Loca is de
Saúde que refl i tam o PNS com
extensão 2020, publ ica dos no
porta l  da  ARS Norte

8% 25% 4 50 100%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Estra tégi ca I  - Ga rantir o 
acesso aos  cuidados de   sa úde 

considera dos  adequa dos  à 
s atis façã o das  neces s idades da  

populaçã o da  região norte

Promover a ci dadania
e a re sponsa bi l idade
socia l  

Requa l i ficar o Porta l da ARS
Norte torna ndo-o uma
ferramenta mais úti l às
necess ida des dos
profiss ionais de s aúde e do
cidadã o - QUAR 

OOP19 QUALIDADE

Número de meses para
disponibi l i za r no portal da ARS
uma ferramenta informática
re lati va ao perfi l temá tico de
s aúde - infeçã o VIH/s ida na
regiã o norte

nã o 
a pl icável

6 3 12 30%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Es tratégica IV - Ga ranti r a  
comunicaçã o interna e externa 
em ordem à presta ção de um 

s ervi ço mais  próximo do cida dão

Melhorar a eficiência
económica e
opera cional

Ga ranti r a  operaci onal ização 
atempada dos atos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da
LOE - QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA

Percentagem de colaboradores
com a Aval ia ção de Desempenho
(SIADAP 3) referente ao bi énio
2017/2018 concluída até 30 de
março 2019

nã o 
a pl icável

90% 0 100 100%
Aval iaçã o 

QUAR
NA NA NA

Linha Es tratégica IV - Ga ranti r a  
comunicaçã o interna e externa 
em ordem à presta ção de um 

s ervi ço mais  próximo do cida dão

EFICÁCIA

EFICÁCIA

Promover comportamentos
sa udá veis  

Promover a apl icação do
Progra ma Naci onal de
Va cina ção gara ntindo o
controlo ou el imi naçã o das
doença s alvo de
va cina ção/vaci nação contra
a gripe  sazona l  - QUAR 

Promover o diagnóstico
precoce da infeção por
VIH/SIDA - QUAR

Melhorar o acess o às
consul tas de apoio à
cessação tabá gica  - QUAR  

Promover contextos  
favorávei s  à  saúde e  

desenvolver 
abordagens  de 

prevençã o e controlo 
de doenças

Garanti r o 
cumprimento dos  

Progra ma s Pri oritá rios  
do Pl ano Naciona l  de  

Sa úde  

Promover contextos  
favorávei s  à  saúde e  

desenvolver 
abordagens  de 

prevençã o e controlo 
de doenças

OOP6

OOP7

OOP8

EFICÁCIA

EFICÁCIA
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DIVISÃO INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

 
 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro do 

Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas
Contributo para as Orientações Estratégicas Observações 

Percentagem de concelho das regi ão norte
abrangi dos  por ações  de prevenção CAD

50% 65% 3 75 20%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Nº de auditori as i nternas rea l i zadas a
unidades da DICAD aval iando o cumprimento
do Manua l de Boas Práticas para os
programas  de substi tuição opiácea

não 
apl i cável

5% 1 10 20%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte

Percentagem de novos utentes atendidos nas
unidades  da  DICAD

23% 23% 1 30 20%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte

Percentagem de novos utentes com tipo de
ins crição PLA  e/ou OSPA em consul ta  soci al

74% 75% 1 80 20%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Percentagem de novos utentes em redução de
Ris cos e Minimi zação de Danos rastreados
pela  metodologia  ADR

47% 48% 1 60 20%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Percentagem de utentes com consulta
rea l i zada  no interva lo i nferior a  15 di as  face à  
data  de i nscrição

não 
dis ponível  

58%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte

Taxa de ocupação em internamento em
Comunidade Terapêutica

não 
dis ponível  

78%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte

Taxa de ocupação em internamento em
Uni dade de Desabi tuação

não 
dis ponível  

78%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte

Taxa de uti l i zação global de consultas
diri gidas  a  crianças  e jovens  em ri sco

não 
dis ponível  

38%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Taxa de regis to nos campos fundamenta is do
SIM para os novos utentes (Tratamentos
Anteriores )

não 
dis ponível  

88%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Taxa de regis to nos campos fundamenta is do
SIM para os utentes ativos (Tratamentos
Anteriores )

não 
dis ponível  

88%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Taxa de regis to da serologia para o VIH dos
novos utentes em Programa de Substi tuição
Opi ácea

não 
dis ponível  

73%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Taxa de regis to da serologia para o VIH dos
utentes ativos em Programa de Substi tuição
Opi ácea

não 
dis ponível  

73%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Percentagem dos novos utentes em Programa
de Substi tuição Opiácea com regis to de
pedi do de RX pulmonar para  a  TB

não 
dis ponível  

58%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Percentagem de utentes ativos em Programa
de Substi tuição Opiácea com regis to de
pedi do de RX pulmonar para  a  TB

não 
dis ponível  

58%
não 

determinada  
não 

determinado
não 

determi nado
Rel atório 

Ati vidades
NA NA NA

Linha  Es tratégica  I II  - Mel horar a  
capacidade resoluti va dos serviços  de 

saúde a fetos  à  ARS Norte
Melhorar a
eficiência  
económica e
operaciona l

Garanti r a operaci ona l i zação
atempada dos atos a que se
refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE -
QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA  

Percentagem de colaboradores com a
Ava l iação de Desempenho (SIADAP 3)
referente ao bi éni o 2017/2018 concluída até
30 de março 2019

não 
apl i cável

90% 0 100 100%
Aval iação 

QUAR
NA NA NA

Linha  Es tratégi ca  II - Garantir um SNS 
sustentável  e  bem gerido

O Sis tema de 
Informação 

Multi discipl i nar é  
base de dados  de 
âmbito naciona l  

gerida  pelo SICAD

Promover a  
i ntegração dos  

serviços  do DICAD  
na  rede de 

pres tação da  ARS 
Norte, melhorando 

a  capacidade de 
res posta  aos  

problemas  
associados  aos  

comportamentos  
adi tivos  e 

dependênci as

Melhorar a capacidade de
res posta aos problemas do
consumo de substânci as
ps icoativas , comportamentos
adi tivos  e dependênci as  - QUAR 

EFICÁCIA

EFICÁCIA

QUALIDADE

OOP9

Manter a capaci dade de
res posta às necess idades da
população, no âmbito dos
Centros de Apoio e Di agnóstico
(CAD)

Consol i dar e garanti r uma
efetiva uti l i zação do Sis tema
de Informação Multi di scipl inar
(SIM)
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro 

do Objetivo
Indicador

Valor 
Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância Valor Critico Peso
Fonte de 

Verificação

Responsáveis 
pela 

execução

Eventuais 
dependências 

Internas e 
Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e 
Externas

Contributo para as 
Orientações 
Estratégicas

Observações 

Nº Unidades de saúde
que concluem a
cons trução em 2018

2 3 1 5 50%
Ava l iação 

QUAR
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 
Nº Unidades de saúde
que iniciam a
remodelação em 2019

não 
apl i cável

1
não 

determinda
não 

determindo
não 

determindo
Relatório 

Atividades
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 

Indicador do Plano 
da Unidade  

Orgânica
Nº Unidades de saúde
que concluem a
remodelação em 2019

1 1 0 4 50%
Ava l iação 

QUAR
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 
Número de edifícios
que iniciaram o
process o de
certi ficação energética

não 
apl i cável

5
não 

determinda
não 

determindo
não 

determindo
Relatório 

Atividades 
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 

Indicador do Plano 
da Unidade  

Orgânica

Promover experiência s
pi loto que reforcem a
capacidade resolutiva e
l i teracia  em s aúde

Implementar no âmbito do
Programa de Promoção de
Saúde Oral , experiências
piloto de real izaçã o de
cons ul tas de Saúde Oral
nos  cuidados primários  

OOP10 EFICÁCIA
N.º de Gabinetes de
Saúde Oral  ins ta lados

não 
apl i cável

16
não 

determinda
não 

determindo
não 

determindo
Relatório 

Atividades 
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 

Indicador do Plano 
da Unidade  

Orgânica

Melhorar a efi ciência
económica e operacional  

Garanti r a
operacional i zação 
atempada dos atos a que
se refere o n.º 2 do a rt.º 16
da LOE - QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA

Percentagem de
colabora dores com a
Aval iaçã o de
Desempenho (SIADAP
3) referente ao biénio
2017/2018 concluída
até 30 de março 2019

nd 90% 0 100 100%
Ava l iação 

QUAR
NA NA NA

Linha I I - Gara ntir um 
SNS s ustentável  e 

bem gerido 

Qual i ficar o parque das  
Edifi ca ções  da ARS Norte  - 

QUAR

Melhorar a efi ciência
económica e operacional  

OOP22 QUALIDADE
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UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

 

Objetivo Estratégico Objetivo Operacional
Objetivo 

QUAR
Parâmetro do 

Objetivo
Indicador

Valor Prévio 
2018

Meta 
2019

Tolerância
Valor 

Critico
Peso

Fonte de 
Verificação

Responsáveis 
pela execução

Eventuais 
dependências 

Internas e Externas

Entidades 
Colaboradoras 

Internas e Externas

Contributo para as 
Orientações 
Estratégicas

Observações 

Número de Entidades
Convenci onada s para a
real i zação de MCDT que
foram a lvo de audi torias .

4% 3 1 8 40%
Ava l içã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  
II   - Ga ra nti r um 
SNS sustentável  

e bem gerido 

Número de Entidades
Presta dora s de Cuidados de
Saúde Ora l  a lvo de auditorias

4% 3 1 8 30%
Ava l içã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  
II   - Ga ra nti r um 
SNS sustentável  

e bem gerido 
Número de Serviços
(concentrados e
desconcentrados) da
ARSN,I.P. a lvo de Auditorias
Internas  

7% 7 2 10 30%
Ava l içã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  
II   - Ga ra nti r um 
SNS sustentável  

e bem gerido 

Garanti r a opera ciona l ização
a tempada dos atos a que se refere
o n.º 2 do art.º 16 da LOE - QUAR 

OOP13 EFICIÊNCIA

Percenta gem de
cola boradores com a
Aval ia ção de Desempenho
(SIADAP 3) referente a o
bi énio 2017/2018 concl uída
até 30 de março 2019

não apl i cável  90% 0 100 1
Ava l içã o 

QUAR
NA NA NA

Linha  Estratégia  
II   - Ga ra nti r um 
SNS sustentável  

e bem gerido 

Rea l izar a uditorias  no â mbito do 
Sistema  de Control o Interno com 

vis ta  à prevençã o de ri scos  de 
corrupção e i nfrações  - QUAR Melhorar a  

efici ênci a 
económica e 
operaci onal

OOP15 EFICIÊNCIA


