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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

É essencial em todas as organizações a existência de referenciais estratégicos que pautem a sua 

atuação. Se é verdade que eles emanam da cadeia hierárquica definida, começando no programa do 

XXI Governo Constitucional, é importante que as Administrações Regionais de Saúde, além de 

corporizarem territorialmente essa vontade de responder aos desafios propostos, o façam também com 

o conhecimento aprofundado das necessidades locais, priorizando as intervenções, definindo as metas 

adequadas e mobilizando os recursos capazes de assegurarem a boa execução dos objetivos. 

O documento que agora se apresenta – Plano de Atividades ARS Norte para 2018, pretende dar essas 

respostas, operacionalizando muitas das medidas preconizadas no Plano Estratégico da ARSN 2017-

2019, já homologado pelo Senhor Ministro da Saúde, sem nunca perder de vista a finalidade essencial, 

de proporcionar cuidados de saúde de qualidade, mais próximos do cidadão, promovendo a literacia 

e combatendo as iniquidades. 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

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 nacionais. 

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

(Departamento de Saúde Pública, Departamento de Estudos e Planeamento, Departamento de 

Contratualização, Departamento de Gestão e Administração Geral, Departamento de Recursos 

Humanos, 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.  

Enquanto pontos da Rede de Referenciação de Urgência/Emergência, a ARS Norte dispõe de 4 Serviços 

de Urgência Básica (SUB). Para além disso, com a restruturação da Lei Orgânica do MS, em 2011 e 2012, 

no âmbito do PREMAC, foram criadas Unidades de Intervenção Local em Comportamentos Aditivos e 

Dependências. 
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Figura 1 Organograma da Administração Regional de Saúde do Norte 
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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 3,7 milhões de habitantes 

(1/3 da população nacional), sendo que cerca de 38 por cento da população jovem nacional está 

concentrada na Região. 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). 

 

 

 
Municípios Freguesias 

Densidade 

Populacional 

Continente 278 2882 112,1 

Norte 86 1426 169,3 
 

A região norte é marcada por uma distribuição assimétrica dos ativos pelo espaço regional - a 

população residente da Área Metropolitana do Porto, composta por 17 dos 86 concelhos da região 

norte, representa 47,8% do volume populacional do território, com uma elevada densidade 

populacional (844 habitantes por km2), sendo evidente a perda de argumentos demográficos nos NUT 

Figura 2 NUTS III da Região Norte 
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do interior Norte – Terras de Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro, territórios de baixa densidade. De 

reter no retrato demográfico da região, o peso dos idosos na estrutura demográfica, cerca de 19,5% 

dos residentes, segundo a estimativa populacional de 2016, realidade que tem induzido uma compulsão 

geracional dos territórios do interior, o “Continente Cinzento”, com inércias demográficas e uma quase 

incapacidade de revitalização dos espaços. 

Tabela 1 População residente na região norte - Estimativas 2016 

NUT III Total 0-14 15-24 25-64 65-74 75 e + 

Norte 3.584.575    477.792    403.248  2.004.104    369.735    329.696  

Alto Minho   233.813      27.708      24.076    124.659      26.518      30.852  

Cávado   404.664      57.719      49.131    231.092      36.086      30.636  

Ave   415.671      55.531      50.271    239.173      38.335      32.361  

Área Metropolitana do Porto 1.719.021   235.211    184.555    966.384    185.793    147.078  

Alto Tâmega     87.941        8.712        8.617      44.682      11.498      14.432  

Tâmega e Sousa   420.854      59.599      55.527    239.017      35.480      31.231  

Douro   193.202      22.168      21.025    103.006      21.878      25.125  

Terras de Trás-os-Montes    109.409      11.144       10.046       56.091       14.147       17.981  

Fonte: INE, Estimativa das População Residente, 2016 

 

Tabela 2 Indicadores demográficos da região norte 2016 

 
Índice de 

envelhecimento 

Índice de 

longevidade 

Índice de 

dependência 

total 

Taxa bruta de 

natalidade 

(‰) 

Taxa bruta de 

mortalidade 

(‰) 
Continente 153,9 48,8 54,7 8,4 10,7 

Norte 146,4 47,1 48,9 7,8 9,5 

Alto Minho 207,1 53,8 57,2 6,8 12,5 

Cávado 115,6 45,9 44,4 8,3 7,5 

Ave 127,3 45,8 43,6 7,7 7,9 

AM Porto 141,5 44,2 49,4 8,3 9,1 

Alto Tâmega 297,6 55,7 65 5,5 15,8 

Tâmega e Sousa 111,9 46,8 42,9 7,7 8,1 

Douro 212 53,5 55,8 6,3 13,5 

Terras de Trás-os-Montes 288,3 56 65,4 5,9 14,8 

Fonte: INE, Estimativa das População Residente, 2016 
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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), e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) - e por três 

Unidades Locais de Saúde que assegura a cobertura da população da região, 3.682.370 residentes, à 

data do Censos 2011. A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, iniciada em 2005 pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº157/2005, de 22 setembro 2005, tem prosseguido de forma sustentada, sendo 

evidente que a nova conceção organizativa da prestação de cuidados tem evidenciado uma crescente 

aceitação por parte dos profissionais de saúde e dos utentes.  

 

 

 

Figura 3 Agrupamentos de Centros de Saúde e ULS na Região de Saúde do Norte 
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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 

   

 

  



 

10 | P á g i n a  

 

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 

   

ARS NORTE    3.682.370 
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As Unidades de Saúde Familiar (USF) são peça chave da reorganização dos cuidados de saúdes 

primários iniciada no ano de 2006, realidade que pode ser medida pela crescente implementação destas 

entidades na rede de prestação: 

Tabela 3 População Inscrita por Unidade funcional a 31-12-2017 

  UCSP USF A USF B Total 

Volume Inscritos 967.706 1.011.662 1.728.564 3.707.932 

Em relação ao total % 26,1% 27,3% 46,6% 100,0% 

Fonte: SIARS, ARS Norte 

 

Tabela 4 Evolução temporal das Unidades de Saúde Familiar 

Modelo USF 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 1 4 6 12 26 36 51 65 80 97 107 107 

B 17 57 75 98 114 131 133 134 134 134 134 134 

Total 18 61 81 110 140 167 184 199 214 231 241 241 

Fonte: SIARS, ARS Norte 

 

Em 2010 metade da população inscrita estava afeta a Unidades de Saúde com modelo organizacional 

USF. No final de 2017 essa cobertura atinge já 74%.  

 

Tabela 5 Número de Unidades funcionais em 31 -12-2017 

USF  
UCSP USF+ UCSP 

 
UCC URAP USP 

Modelo A Modelo B  

107 134 129 370  94 24 24 

28,9% 36,2% 34,9%      
65,1%       

Fonte: ARS, Departamento de Contratualização, 2017  
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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 18 1 .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 1 10 .529 

Hospital de Famalicão  ACES FAMALICÃO 

 

133 .832  
 

 
  

CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO PORTO    

Hospital São João   ACES PORTO ORIENTAL 

 

10 1 .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  16 1 .671  

Hospital São João da Madeira  1 13 .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    

Hospital de Lamego  ACES ALTO TÂMEGA E BARRROSO 94 .143  

Hospital de Chaves   ACES MARÃO E DOURO NORTE 105 .025  

Hospital Dom Luís   ACES DOURO SUL 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 16 1 .792  
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RECURSOS HUMANOS 

No final de 2017, constavam no Mapa de Pessoal da ARS Norte 9.349 profissionais, conforme quadro 

abaixo, estruturado em função da variável “Atribuições/Competências/Atividades. 

Tabela 6 - Mapa de Pessoal. Atribuições, Competências e atividades 

Atribuições/Competências/Atividades  

Cargo/ 

Carreira 

/categoria 

Área de formação 

académica e 

ou profissional 

Postos de 

Trabalho 

Promoção da saúde e prevenção da doença, planeamento em saúde e 

coordenação de programas/projetos de saúde pública, vigilância 

epidemiológica e epidemiologia de campo e catividades específicas de 

autoridade sanitária e de investigação 

 
 

Médicos 
Saúde Pública 

 

 

2888 Prestação de cuidados de saúde primários; definição e acompanhamento 

de indicadores assistenciais no âmbito da contratualização de serviço 
 Médicos 

Medicina Geral e 

Familiar 

Realização de catos médicos não especializados e da área hospitalar  Médicos  

Meios terapêuticos de apoio  
Técnico Superior 

de Saúde 

Psicologia, 

Nutrição, 

Laboratório, 

Farmácia e 

Engenharia 

Sanitária 

152 

 

Prestação de cuidados e gestão e integração de equipas de investigação 

em saúde 

 
 

Enfermagem 
 2858 

 

Meios terapêuticos de apoio 
 

 

Técnico 

Diagnóstico e 

Terapêutica 

Análises Clínicas 

e de Saúde 

Pública, 

Fisioterapia, 

Radiologia, 

Saúde 

Ambiental, 

Terapia da Fala 

e Terapia 

Ocupacional 

197 

Funções de conceção e execução nas áreas da Gestão Financeira, 

Organização, Planeamento, Análise Estatística, Matemática, Gestão de 

Recursos Humanos, Apoio Jurídico, Instalações e Equipamentos, 

Psicologia, Serviço Social, Marketing e Comunicação 

 Técnico Superior  392 

Funções de conceção nos domínios da gestão e arquitetura de sistemas 

de informação, infraestruturas tecnológicas, engenharia de software, 

programação informática, análise e desenvolvimento de sistemas de 

informação da saúde/ saúde pública 

 

 

Especialista de 

Informática 

 

23 

Funções de execução nos domínios das infraestruturas tecnológicas, 

engenharia de software, desenvolvimento de sistemas de informação da 

saúde/ saúde pública e apoio a utilizadores 

 

 

Técnico de 

Informática 
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Atribuições/Competências/Atividades  

Cargo/ 

Carreira 

/categoria 

Área de formação 

académica e 

ou profissional 

Postos de 

Trabalho 

Chefia técnica e administrativa de Centros de Saúde e nas áreas de 

aprovisionamento, pessoal, vencimentos, contabilidade 
 

Coordenador 

técnico 
 

 

 

 

1984 

Atendimento ao público e funções de natureza executiva, 

designadamente, nas áreas de apoio logístico, expediente, arquivo, 

aprovisionamento, armazém e distribuição de stocks, pessoal e 

vencimentos, contabilidade orçamental, geral e analítica, conferência de 

faturas de farmácias, MCDT’s, convenções internacionais e reembolsos a 

utentes, secretariado, arrecadação de receitas, pagamentos e escrituração, 

licenciamentos e apoio às comissões de verificação técnica, apoio na área 

da documentação e divulgação de informação 

 

 

 

Assistente técnico 

 

Funções na área de tesouraria ou cobrança que envolvem 

responsabilidade inerente ao manuseamento ou guarda de valores, 

numerário, títulos ou documentos 

 Assistente técnico  

Condução e conservação de viaturas; receção e encaminhamento de 

chamadas telefónicas; funções de vigilância, manutenção, apoio e 

distribuição de expediente; funções de auxiliar de ação médica, 

alimentação e tratamento de roupa; manutenção e reparação de 

instalações e equipamentos dos centros de saúde 

 
Assistente 

operacional 
 817 

Apoio religioso aos utentes dos centros de saúde com internamento  Capelão  1 

 
TOTAL 9312 

Direção superior e cargos de direção intermédia: 

Presidente 

CD 

Vice-Presidente 

CD 

Vogais 

CD 

Diretor de 

Departamento 

Coordenadores de 

Unidade 

Fiscal 

Único 

Diretores 

Executivos 

1 1 2 5 6 1 21 

Tabela 7 -  Recursos humanos por grupo profissional em 31- 12 -2017 

Profissionais 2014 2015 2016 2017 
Variação 

2014/2017 

Dirigente 15 14 13 15 0,0% 

Médico 2.466 2.606 2.684 2.895 17,4% 

Enfermagem 2.522 2.590 2.623 2.863 13,5% 

Técnico Superior de Saúde 141 140 136 153 8,5% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 187 191 188 199 6,4% 

Técnico Superior 363 371 376 408 * 12,4% 

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

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)    27   

Assistente Técnico 1.838 1.871 1.916 1.957 6,5% 

Assistente Operacional 855 843 806 817 -4,4% 

TOTAL 8.411 8.650 8.766 9.349 11,2% 

*Nota: estão incluídos os Especialistas de Informática  

(continuação) 
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FORMULAÇÃO DA ESTRTATÉGIA DE PLANEAMENTO 

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 4 Missão, Valores e Visão da ARS Norte, IP 

 

 

 

 

 

• Garantir à população da região norte o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, adequando os 

recursos disponíveis às necessidades em saúde

MISSÃO

• Equidade, acessibilidade, responsabilidade, 

transparência, conhecimento, qualidade, inovação
VALORES

• 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
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ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

Revisitou-se a análise SWOT apresentada no plano anterior, à luz dos novos prismas de observação, 

mantendo-se válidos a maioria dos parâmetros considerados. Nela se identificam as forças e fraquezas 

internas da organização, bem como as oportunidades e ameaças externas que caracterizam os 

ambientes institucionais em mudança.  

Figura 5 Análise SWOT 

 

 

Conhecimento do “negócio” saúde

Cobertura regional

Capacidade técnica

Grau elevado de utilização de tecnologia

Grau elevado de informatização dos serviços

O core comum dos aplicativos informáticos em 
que assentam os registos clínicos (SI Clinico)

Trabalho com vários stakeholders da saúde: 
autarquias, escolas, universidades, IPSS, 

privados

Processo de contratualização sedimentado

Capacidade de liderança e operacionalização 
das reformas da saúde

Capacidade de negociar e implementar novos 
modelos de organização

Abertura à inovação

Eficiência crescente dos recursos (aumento 
sustentado na produção de cuidados, num 

quadro de carência de recursos)

Orientação para resultados (outputs e 
outcomes)

Qualidade técnico-profissional 

Níveis de satisfação elevado dos utilizadores 
dos serviços do SNS

Modernização das instalações de CSP e 
hospitais

Capacidade de resposta dos serviços a situações 
de emergência social e sanitária

Carências de recursos humanos em áreas 
chave

Instabilidade do quadro de pessoal 
(reformas, contratos precários)

Circulação da informação e comunicação

Falta de maturação da nova estrutura 
organizacional (ACeS)

Falta de alinhamento organizacional

Nível de governação clínica ainda 
incipiente

Articulação ACeS/hospitais ainda 
insuficiente

Carência de protocolos clínicos no 
processo de referenciação de utentes 
entre os diferentes níveis de cuidados 

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)

Limitações legais no modelo de aquisições 
(bens e serviços)

Crise económico-financeira aguça a 
necessidade de mais ganhos de eficiência 

operacional

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  

Restrições orçamentais consequentes à 
crise económico-financeira podem 
limitar/paralisar muitos projetos

Restrições legais à contratação e 
manutenção de recursos humanos

Limitações legais no modelo de aquisições 
(bens e serviços)

Dependência de entidades externas, 
nomeadamente ACSS

Baixa capacidade de resposta evidenciada 
pela ACSS na resolução de problemas 

infraestruturais e aplicacionais 
diretamente relacionados com os serviços 

locais e regionais

Baixo nível de capacitação e 
responsabilidade do cidadão na utilização 

dos serviços de saúde

PONTOS FORTES 
PONTOS FRACOS 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
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DOCUMENTO MATRICIAL - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 

O presente modelo de planeamento institucional da ARS Norte confere ao Plano de Atividades de 2018 

uma natureza operacional, subordinada ao Programa do Governo, às Grandes Opções do Plano 2018, 

ao Plano Nacional de Saúde 2014-2020, e aos outros documentos que consubstanciam a Matriz 

Estratégica que aciona os instrumentos de ação governativa – a Carta de Missão dos membros do 

Conselho Diretivo, o Plano Estratégico 2017-2019 e QUAR 2017. 

 

 

 

“Em 2018, será dada continuidade às políticas que vêm sendo desenvolvidas 

no sentido da redução das desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde, 

visando responder melhor e de forma adequada às necessidades dos 

cidadãos, valorizando a perspetiva da proximidade e continuando a ampliar a 

capacidade de resposta interna do SNS, reforçando a articulação entre os 

diferentes níveis de cuidados.  

 

 

CONTINUAR-SE-Á: 

 

A expansão e melhoria da integração da Rede de Cuidados Continuados e de 

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

• Desenvolver uma estratégia integrada de intervenção na área da 

dependência, em particular ao nível do apoio domiciliário;   

• Continuar a reforçar os cuidados continuados prestados no domicílio e em 

ambulatório (experiência piloto a ter início em 2017/2018);  

• Continuar a reforçar a rede nacional com um aumento em 600 vagas em 

cuidados continuados integrados em todas as suas tipologias; 

• Reconhecer e apoiar os cuidadores informais que apoiam as pessoas 

dependentes nos seus domicílios; 

• Continuar a reforçar a componente de saúde mental;  

• Alargar e robustecer a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

Pediátricos; 

• Continuar a expansão dos cuidados paliativos hospitalares, através da 

dinamização de equipas intra-hospitalares e da criação de equipas 

comunitárias, bem como da abertura de novas camas. 

A expansão e melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários: 

• Dotar este nível de cuidados com um novo tipo de respostas (meios 

auxiliares de diagnóstico e de terapêutica); 

• Continuar a reforçar a capacidade dos cuidados de saúde primários (através 

do apoio complementar em áreas como a saúde mental, psicologia, 

oftalmologia, obstetrícia, pediatria e medicina física e de reabilitação); 

• Implementar programas de prevenção e medidas estratégicas para a Gestão 

Integrada da Doença Crónica (hipertensão, insuficiência renal crónica, 

diabetes, doença cardiovascular e doença oncológica); 

• Ampliar e melhorar a cobertura do SNS nas áreas da saúde oral e da saúde 
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visual; 

• Prosseguir o objetivo de garantir que todos os portugueses têm um médico 

de família atribuído; 

• Criar novas Unidades de Saúde Familiar; 

• Desenvolver os trabalhos do grupo de trabalho interministerial para a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável, reduzindo a carga da 

doença e o recurso ao SNS. 

O Governo prosseguirá, em 2018, os trabalhos tendentes ao reforço das 

redes hospitalares metropolitanas e regionais, no sentido de melhorar e 

garantir atempadamente a adequação dos serviços a prestar às populações, 

de acordo com a sua distribuição pelo território e com as suas necessidades 

específicas. 

A inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade será promovida através 

da resolução dos constrangimentos ao nível do acesso e adequação do apoio 

terapêutico. Nas situações de comportamentos aditivos, doenças infeciosas e 

doenças do foro da saúde mental serão proporcionados os cuidados de saúde 

necessários. 

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. Continua em destaque as seguintes 

medidas: 

• Implementar o Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 

Autocuidados; 

• Implementar os Planos Locais de Saúde em cumprimento do Plano Nacional 

de Saúde (PNS); 

• Reforçar a vigilância epidemiológica, da promoção da saúde, da prevenção 

primária e da prevenção secundária; 

• Revitalizar o Programa de Controlo das Doenças Transmissíveis; 

• 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; 

Implementar integralmente o novo Programa Nacional de Vacinação. 

Em 2018 dar-se-á também continuidade às políticas e programas de melhoria 

da qualidade dos cuidados de saúde, nomeadamente a aposta na promoção 

da saúde e na prevenção da doença e dos estilos de vida saudáveis e de 

envelhecimento ativo, em colaboração com os municípios. 
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“Sustentabilidade do Setor da Saúde 

Em 2018 serão prosseguidas as políticas de consolidação orçamental, no setor 

da saúde, tendo em vista a melhoria da sustentabilidade económica e 

financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estas medidas têm como 

objetivo fazer conciliar a melhoria da equidade no acesso a cuidados de saúde 

de qualidade com o indispensável equilíbrio orçamental visando a 

sustentabilidade a médio prazo. Do conjunto de medidas em desenvolvimento 

merecem destaque as seguintes: 

• 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; 

• 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; 

• Criação de unidades autónomas de gestão (Centros de Responsabilidade 

Integrada) de alto desempenho; 

• Reforço dos mecanismos de transparência e de auditoria; 

• Implementação de medidas de política do medicamento e dos dispositivos 

médicos de base estratégica tendo em vista o estabelecimento de acordos 

plurianuais para o acesso à inovação terapêutica disruptiva, reforço das 

quotas de mercado de medicamentos genéricos e de biossimilares; 

• Desmaterialização integral dos procedimentos com influência no ciclo da 

despesa (receita sem papel, meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, transporte de doentes não urgentes, setor convencionado, 

entre outros); 

• Gestão partilhada de recursos entre unidades que integram o SNS através 

de mecanismos de afiliação tendo em vista a internalização progressiva da 

atividade e os consequentes ganhos de eficiência através de uma maior 

rentabilização da capacidade instalada; 

• 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; 

• Redução progressiva dos fornecimentos de serviços externos 

nomeadamente no que se refere a recursos humanos; 

• Revisão sistemática de acordos, subcontratos e convenções tendo em vista 

a reapreciação da sua utilidade e das condições de mercado; 

• Criação no Orçamento do Estado de uma reserva para a regularização de 

passivos não financeiros da Administração Central. Esta reserva tem 

permitido reduzir as dívidas do SNS a fornecedores.” 

(Presidência do Conselho de Ministros, Aprova as Grandes Opções do Plano para 2018 - 

Proposta de Lei n.º 99/XIII) 
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LINHAS ESTRATÉGICAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

O Plano de Atividades 2018 consagra as quatro linhas estratégicas expressas no Plano Estratégico 2017-

2019 da ARS Norte.  

A primeira linha estratégica dirige-se para a génese da missão da ARS promovendo mais e melhor 

saúde à população e um acesso equitativo, a segunda apela a uma gestão eficiente e eficaz dos recursos 

humanos, materiais e financeiros, a terceira capacitar os serviços de forma a melhorar a resposta pública 

aos cidadãos, e a quarta visa melhorar a transparência da organização, agilizando formas de 

comunicação expeditas, proporcionando melhor cidadania em saúde. 

Figura 6 Alinhamento Estratégico 

 

LINHA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO

•Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde

•Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários

•Promover a realização de rastreios de base populacional

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

•Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde

Garantir o acesso aos 
cuidados de saúde, 

considerados adequados à 
satisfação das necessidades 

da população da região 
norte

•Melhorar a eficiência económica e operacional

•Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização

•Racionalizar o uso do medicamento e MCDT

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

•Maximizar as oportunidades de investimento que garantam a qualificação das 
edificações de saude e suas amenidades, com enfoque na modernização dos 
espaços de atendimento. 

Garantir um SNS sustentável 
e bem gerido

•Promover experiências piloto que reforcem a capacidade resolutiva , a 
literacia em saúde e a integração de cuidados.

•Alargar a carteira de serviços, melhorando a resposta de proximidade

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

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

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

Melhorar a capacidade 
resolutiva dos serviços de 
saúde afetos à ARS Norte

•Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis

•Promover a cidadania em saúde e a responsabilidade social

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

•Valorizar o capital humano da organização

•Melhorar a resposta a necessidade de saúde emergentes (cuidados no 
domicilio, cuidados continuados integrados, cuidados paliativos), 
consolidando as experiências de cooperação com parceiros do sector social e 
privado

Garantir a comunicação 
interna e externa, em ordem 

à prestação de um serviço 
mais próxima do cidadão
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EXPLICITAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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. 

B - Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

Potenciar a politica 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. 

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. Nesse sentido, a ARS do Norte já iniciou a 

implementação de programas de rastreio para as duas primeiras patologias, propondo-se iniciar um 

projeto piloto para a ultima delas. Acresce-se, o 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. 

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

de doenças 

Reforçar o papel da Escola e outras instituições de socialização primárias como agências de promoção 

de saúde, em comunhão com os serviços de saúde, mormente as Unidades de Saúde Pública, no 

desenvolvimento dos vários programas de intervenção nos determinantes da saúde e que tem a 

população escolar como principais destinatários. 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. 

LINHA ESTRATÉGICA I:  

Garantir o acesso aos cuidados de saúde, considerado adequado à satisfação das necessidades 

da população da região norte 
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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 ARS 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. 

A - Melhorar a eficiência económica e operacional 

Numa conjuntura adversa de marcadas restrições orçamentais importa adotar práticas de gestão que 

visem a eliminação de processos redundantes ou duplicados, e de custos supérfluos. Deverá ser dado 

o enfoque à redução de custos operacionais, analisando todos os componentes de despesa, 

nomeadamente os associados aos custos com pessoal. 

Otimizar os processos de negócios, que não constituem o “core” da organização, através de 

outsourcings 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. 

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. 

LINHA ESTRATÉGICA II:  

Reforçar a boa governação do SNS garantindo a sua sustentabilidade 
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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 unidade, nas vertentes de 

eficiência, efetividade e qualidade. Criar condições para melhorar as aptidões e competências de todos 

os intervenientes neste processo negocial. 

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; 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. 

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). 

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. 

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. 

LINHA ESTRATÉGICA III:  

Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde afetos à ARS Norte 
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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. 

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. 

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. 

D - Promover a integração dos serviços do IDT/SICAD na rede de prestação da ARS Norte, 

melhorando a capacidade de resposta aos problema 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. 

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. 
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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. 

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. 

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 saudáveis, fornecendo ao cidadão a 

informação esclarecida. 

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. 

“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.” (DRH/Formação e Desenvolvimento)  

Linha Estratégica IV:  

Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais 

próximo do cidadão 
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E - Melhorar a resposta a necessidade de saúde emergentes (cuidados no domicilio, cuidados 

continuados integrados, cuidados paliativos), consolidando as experiências de cooperação com 

parceiros do sector social e privado. 

Potenciar sinergias com todas as entidades prestadores de serviços de saúde que queiram contribuir para 

reforçar o SNS. 
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

A afirmação dos objetivos estratégicos concretiza-se através dos objetivos de natureza operativa com 

métricas (indicadores e metas) que medem a intervenção gestionária da instituição.  

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

(QUAR), 13 dos quais considerados relevantes (54%), pretende-se monitorizar a execução dos objetivos 

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

Este número expressivo de objetivos e indicadores de execução explica-se pela necessidade do Plano 

de Atividades incorporar todas as áreas de intervenção sob jurisdição da ARS e deste modo ser um 

elemento agregador que norteia as principais atividades em prol do cumprimento da sua missão. 

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.  

E com o crer e perseverança de todos os profissionais da ARS e a colaboração das entidades parceiras, 

estaremos mais perto de conseguir atingir o que nos propomos e com isso melhorarmos o desempenho 

do SNS e os níveis de saúde do cidadão comum. 
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Tabela 8 - Articulação das linhas estratégicas com os objetivos estratégicos e 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 

00P5 Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 

00P6 
Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou a 

eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal 

00P22 Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saúde 

Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde 

Primários 
00P1 

Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados 

nas USF 

Promover a realização de rastreios de base 

populacional 

00P2 Reforçar a cobertura dos programas de rastreios oncológicos de base populacional 

00P3 
Alargar a cobertura do programa de rastreio da retinopatia diabética de base 

populacional 

00P9 Alargar a implementação regional do programa de rastreio de saúde visual infantil 

Promover contextos favoráveis à saúde e 

desenvolver abordagens de prevenção e 

controlo de doenças 

00P7 Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo de Cessação Tabágica 

Melhorar a equidade no acesso aos serviços e 

cuidados de saúde  
00P18 Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à saúde 

 

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Melhorar a eficiência económica e operacional 

00P23 Qualificar o parque de edificações da ARS Norte 

00P15 
Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de 

riscos de corrupção e infrações graves 

Desenvolver e aprofundar o processo de 

contratualização 
00P11 

Promover a integração de doentes na rede de cuidados continuados e integrados e 

rentabilizar a capacidade instalada 

Racionalizar o uso do medicamento e MCDT 

00P10 Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos 

00P13 
Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames abrangidos 

pelos rastreios de base populacional 

Adequar a oferta e melhorar a eficiência e 

qualidade dos serviços hospitalares 
00P20 Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares 

Dotar os serviços centrais de instrumentos de 

gestão geradores de maior eficiência  

00P13 
Estimular a melhoria do desempenho dos serviços disponibilizando periodicamente 

mapas comparativos dos níveis de prestação num processo de benchmarking  

00P14 
Melhorar os processos de gestão patrimonial promovendo os registos dos imóveis no 

SIIE 
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LINHA ESTRATÉGICA: MELHORAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AFETOS À ARS NORTE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Promover experiências piloto que reforcem a 

capacidade resolutiva e a literacia em saúde 
00P4 

Implementar no âmbito do programa de Promoção de Saúde Oral, experiências piloto de 

realização de consultas de Saúde Oral nos CSP 

 00P17 
Implementar no âmbito do “SNS+ Proximidade” iniciativas que melhorem a capacidade 

resolutiva dos CSP e a proximidade ao cidadão 

Alargar a carteira de serviços, melhorando a 

resposta de proximidade 
00P9 

Alargar a implementação regional do programa de rastreios da saúde visual infantil a 

crianças de 2 anos 

Incentivar a governação clínica, garantindo um 

compromisso de qualidade, partilhado entre 

profissionais e a administração em ordem a 

prestar um melhor serviço ao cidadão   

00P19 Diminuir as resistências aos antimicrobianos 

00P24 
Desenvolver processos de garantia de qualidade nas unidades prestadoras de saúde sob 

a égide da ARS Norte 

Promover a integração dos serviços do 

IDT/DICAD na rede de prestação da ARS 

Norte, melhorando a capacidade de resposta 

aos problemas associados aos 

comportamentos aditivos e dependências 

00P8 
Melhorar a capacidade de resposta aos problemas de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 

Potenciar a internalização dos exames MCDT 

nos hospitais públicos, solicitados pelos ACES 

da sua área de atração direta. 

00P19 

Prosseguir a implementação do projeto "e-MCDT" assente numa inovadora plataforma 

digital que garantirá a interoperabilidade entre os diferentes serviços de saúde 

disponibilizando os MCDT executados 

 

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

CIDADÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Fomentar a capacitação do cidadão para 

escolhas saudáveis 
00P7 Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo de Cessação Tabágica 

Promover a cidadania em saúde e a 

responsabilidade social 
00P17 

Implementar no âmbito do “SNS+ Proximidade” iniciativas que melhorem a capacidade 

resolutiva dos CSP e a proximidade ao cidadão 

Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o 

uma ferramenta mais útil e próxima das 

necessidades dos profissionais de saúde e do 

cidadão 

00P22 Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saúde 

Valorizar o capital humano da organização 00P16 
Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, 

IP 

Melhorar a resposta a necessidade de saúde 

emergentes (cuidados no domicilio, cuidados 

continuados integrados, cuidados paliativos), 

consolidando as experiências de cooperação 

com parceiros do sector social e privado 

00P12 
Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar 

a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados 
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METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

A metodologia adotada para a elaboração do Plano de Atividades da ARS Norte para o ano de 2018 

respeita ao documento “Orientações para o Ciclo de Gestão de 2018, emanado da Secretaria-Geral do 

Ministério da Saúde, entidade a quem foi atribuída no âmbito das competências expressas no Decreto 

Regulamentar nº4/2016, de 8 de novembro de 2016, a coordenação e acompanhamento do SIADAP 

nos organismos que não integram o SNS.  

O presente modelo de planeamento institucional da ARS Norte confere ao Plano de Atividades de 21018 

uma natureza operacional, subordinada ao Programa do Governo, às Grandes Opções do Plano 2018, 

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 e QUAR 2018. 

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. 

A execução do Plano de Atividades será objeto de adequado acompanhamento, através da realização 

das monitorizações intercalares, com análise dos eventuais desvios e nova programação, sempre que 

necessária.  
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QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018 

Tabela 9 -Quadro de Avaliação e Responsabilização 2018 

ANO: 2018  

NOME DO ORGANISMO: Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.  

MISSÃO DO ORGANISMO: garantir à população da região de saúde do Norte o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em 

tempo útil e a custos socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde  

DESIGNAÇÃO  

 OE 1 - Garantir o acesso aos cuidados de saúde, considerado adequado à satisfação das necessidades da população da Região Norte 

OE2 - Reforçar a boa governação do SNS garantindo a sua sustentabilidade  

OE 3 - Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde afetos à ARS Norte 

OE 4 - Promover a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais próximo do cidadão/cliente 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (A COMPLETAR e indicar os relevantes)   

  

EFICÁCIA 45,0% 

OOP1 -Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar (OE1) 

- R    

Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

1.1 Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 74 75 1 78 50% 

1.2. Percentagem de utentes sem médico de família na região a 31 de dezembro 98 98 1 100 50% 

OOP2 -Reforçar a cobertura dos programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE4)  
Peso: 

5% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

2.1 
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. 
45 50 5 60 50% 



 

32 | P á g i n a  

 

2.2 
Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colon 

e reto 
8 33 4 50 50% 

OOP3 - Alargar a cobertura do programa de rastreio da retinopatia diabética de base populacional (OE-1, OE-3, OE-4) -R 
Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

3.1 Percentagem de diabéticos que realizaram no ano o rastreio da retinopatia diabética  25 40 2 50 100% 

OOP 4 - Implementar no âmbito do programa de Promoção de Saúde Oral, experiências piloto de realização de consultas de Saúde 

Oral nos cuidados de saúde primários (OE-1;OE-3) -R 

Peso: 

15% 

INDICADORES 2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

4.1 
Número de Centros de Saúde que vão ter consultas de Saúde Oral no âmbito das 

experiencias piloto definidas no Despacho nº 8591-B/2016 
6 10 0 15 100% 

 

[2] 

EFICÁCIA  

OOP 5 - Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3)  
Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

5.1 Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico da infeção por VIH 79 E 85 0 100 100% 

OOP 6 - Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de 

vacinação/vacinação contra a gripe sazonal (OE1) -R  

  

  

  

  

  

Peso: 

15% 

INDICADORES 2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

6.1 
Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 anos no ano de 

avaliação (%) 
98 E 98 1 99 50% 

6.2 Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados (%) 95 E 95 1 97 50% 

OOP 7 - Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo à Cessação Tabágica (OE1, OE3) 
Peso: 

10% 

INDICADORES 2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

7.1 Percentagem de ACES/ULS com consulta de desabituação tabágica 96 100 0 n.a. 40% 
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7.2 Percentagem de Hospitais com consulta de desabituação tabágica 60 70 0 100 30% 

7.3 
Variação percentual do número de primeiras consultas de apoio intensivo à Cessação 

Tabágica, face ao ano anterior (%) 
5 20 5 50 30% 

OOP 8 - Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e 

dependências (OE1;OE3) 

Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

8.1 
Percentagem de concelhos abrangidos pelas ações de prevenção em comportamentos 

aditivos e dependências 
49 50 1 70 50% 

8.2 
Taxa de utilização dos utentes inscritos nos Centros de Respostas Integradas com 

problemas ligados ao álcool ou consumidores de outras substâncias (%) 
60 E 57 3 70 50% 

OOP 9 - Alargar a implementação regional do programa de rastreio da saúde visual infantil (OE1, OE3, OE4) -R 
Peso: 

15% 

INDICADORES 2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

9.1 
Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo programa de rastreio da saúde visual 

infantil a crianças de 2 anos  
50 75 0 100 100% 

EFICIÊNCIA  25% 

00P 10 - Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2) -R  
Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

10.1 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de 

embalagens de medicamentos faturados em farmácias de oficina da região norte (%) 
42 44 2 46 20% 

10.2 
Percentagem de embalagens de medicamentos prescritos nos cuidados de saúde 

primários, de classes terapêuticas com genéricos 
n.d. 57 2 70 40% 

10.3 
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos do grupo das Estatinas 

prescritas nos CSP.  
n.d. 85 2 99 40% 

 

EFICIÊNCIA  

[3] 

OO P 11 - Promover a integração de doentes na rede de cuidados continuados e integrados e rentabilizar a capacidade instalada 

(OE1;OE2) -R 

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

11.1 Percentagem de utentes integrados na RCCI no total de doentes referenciados n.d. 80 0 90 50% 

11.2 
Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região 

norte (%) 
70 73 2 80 50% 
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OOP 12 - Prosseguir a implementação do projeto "e-MCDT" assente numa inovadora plataforma digital que garantirá a 

interoperabilidade entre os diferentes serviços de saúde disponibilizando os MCDT executados (OE2,OE3,OE4)                                             

  

  

  

  

  

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

12.1 
Percentagem de unidades de radiologias sedeadas nos CSP ligadas ao repositório 

central permitindo leituras à distância (teleradiologia) 
94 E 100 0 n.a. 50% 

12.2 
Número de Hospitais que garantem a internalização dos pedidos de análises clinicas 

oriundas dos CSP da sua área de influência direta  
5 8 1 12 50% 

OOP 13 - Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames abrangidos pelos rastreios de base populacional 

(OE2)  
Peso:  

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

13.1 
Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às entidades 

convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) (variação negativa) 
16 10 5 20 40% 

13.2 
Variação percentual dos custos com citologias solicitados às entidades 

convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) (Variação negativa) 
22 15 5 25 60% 

OOP 14 - Melhorar os processos de gestão patrimonial promovendo os registos dos imóveis no SIIE (OE-2) 
Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

14.1 Variação percentual do número de registos completos no SIIE, face ao ano anterior (%) 5  5 2 15 50 

14.2 
Percentagem de imóveis próprios registados a favor da ARS Norte na Conservatória 

de Registo Predial (%) 
50 55 5 85 50 

OOP 15 - Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves 

(OE2) -R 

  

  

  

  

  

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

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

auditorias. 
4 4 0 6 50% 

15.2 Número de Entidades Prestadoras de Cuidados de Saúde Oral alvo de auditorias n.a. 6 1 10 50% 

OOP 16 - Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2, OE4) -  
Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

16.1 

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" (%) 

90 90 3 95 100% 
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QUALIDADE  

[4] 

OO P17 - Implementar no âmbito do SNS + proximidade iniciativas que melhorem a capacidade resolutiva dos CSP e a proximidade 

ao cidadão (OE-1;OE-3, OE-4) 

  

  

  

  

  

Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

17.1 
Criar um Centro Integrado de Diagnostico e Terapêutica, com partilha conjunta de 

recursos entre CSP e Hospitais (em meses) 
n.a. 9 1 4 50% 

17.2 
Número de protocolos de cooperação firmados entre hospitais e ACES que 

operacionalizam a articulação de cuidados 
n.d. 2 0 4 50% 

OO9 18 - Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso á saúde (OE3,OE4) 

  

  

  

  

  

Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

18.1 
Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando a 

telemedicina (tele rastreio, telemonitorização) 
8 10 0 14 50% 

18.2 
Percentagem de pedidos de consulta do foro da dermatologia referenciadas através 

do telerastreio dermatológico  
23 40 5 70 50% 

OOP 19 -Diminuir as resistências aos antimicrobianos (OE1, OE2) 

  

  

  

  

  

Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

19.1 
Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococus aureus, 

avaliadas em contexto hospitalar 

0,38 

E 
0,35 0,02 0,25 50% 

19.2 
Consumo de quinolonas na comunidade por DDO, prescritas nos cuidados primários 

de saúde 
n.d. 0,45 0,05 0,3 50% 

OOP 20 - Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE2;OE3) -R   

  

  

  

  

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

20.1 
Mediana do tempo de espera (em meses) dos utentes a aguardar cirurgia (Lista de 

Inscritos para Cirurgia) a 31 de Dezembro  
3 3 0,2 2,3 35% 

20.2 Taxa de ambulatorização cirúrgica 61 62 1 68 40% 

20.3 
Percentagem de atendimentos de urgência com prioridade verde e azul na escala de 

Manchester 
34 36 2 30 25% 

OOP 21 - Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil às necessidades dos profissionais de saúde e do 

cidadão (OE-4) - R 

  

  

  

  

  

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

21.1 
Número de meses para disponibilizar no portal da ARS uma ferramenta informática 

sobre a "carga de mortalidade" 
n.a. 12 0 n.a. 50% 
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21.2 
Número de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para cirurgia e para a 

1ª consulta hospitalar disponibilizados no portal ARS 
12 12 0 n.a. 50% 

OOP 22 - Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saude (OE1,OE4) -R  
Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

22.1 
% de ACES/ULS com Plano Local de Saúde da população da sua área de abrangência 

divulgado no portal da respetiva ARS 
50 90 0 100 50% 

[5] 

22.2 
Número de ACES/ULS que efetuaram o Inquérito Regional de Saúde com Exame Físico 

(IRSEF)  
n.a. 4 0 6 50% 

QUALIDADE  30% 

OOP 23 -Qualificar o parque de edificações da ARS Norte (OE2) Peso: 

10% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

23.1 Nº Unidades de saúde que iniciam a remodelação em 2017 2 3 1 6 50% 

23.2 Nº Unidades de saúde que concluem a remodelação total em 2017 2 3 1 6 50% 

OOP 24 -Desenvolver processos de garantia de qualidade nas unidades prestadoras de saúde sob a égide da ARS Norte (OE1, OE3, 

OE4) 

Peso: 

15% 

INDICADORES  2017 
Meta 

2018 
Tolerância 

Valor 

crítico 
Peso 

24.1 Número de USF que concluem o processo de certificação de qualidade em curso. n.a. 8 0 16 100% 
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NOTA EXPLICATIVA 

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; 

ND = Não Disponível; F = Apuramento Final. 

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS 

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final 

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS 

 

DESIGNAÇÃO 

EFICÁCIA 

OOP1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar 

- R 

OOP2: Reforçar a cobertura dos programas de rastreios oncológicos de base populacional  

OOP3: Alargar a cobertura do programa de rastreio da retinopatia diabética de base populacional -R 

OOP4: Implementar no âmbito do Programa de Promoção da Saúde Oral, experiencias piloto de realização de consultas de 

Saúde Oral nos cuidados de saúde primários - R 

OOP5: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 

OOP6: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de 

vacinação/vacinação contra a gripe sazonal-R 

OOP7: Melhorar o acesso às consultas de apoio intensivo à Cessação Tabágica  

OOP8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e 

dependências 

OOP9: Alargar a implementação regional do programa de rastreio de saúde visual e infantil - R 

EFICIÊNCIA 

OOP 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos -R 

OOP11: Promover a integração de doentes na rede de cuidados continuados e integrados e rentabilizar a capacidade instalada 

-R 

OOP12: Prosseguir a implementação do projeto “e-MCDT” assente numa inovadora plataforma digital que garantirá a 

interoperabilidade entre os diferentes serviços de saúde disponibilizando os MCDT executados 

OOP13:Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames abrangidos pelos rastreios de base 

populacional  

OOP14: Melhorar os processos de gestão patrimonial promovendo os registos dos imóveis no SIIE 

OOP15: Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações 

graves – R  

OOP16: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte - R 
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QUALIDADE 

OOP17:Implementar no âmbito do “SNS + proximidade” iniciativas que melhorem a capacidade resolutiva dos CSP e a 

proximidade ao cidadão  

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

OOP19: Diminuir as resistências aos antimicrobianos 

OOP20: Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares - R 

OOP21: Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil às necessidades dos profissionais de saúde e 

do cidadão - R 

OOP22: Reforçar a implementação do Plano Nacional de Saúde -R 

OOP23 Qualificar o parque de edificações da ARS Norte 

OOP24: Desenvolver processos de garantia de qualidade nas unidades prestadoras de saúde sob a égide da ARS Norte 

 

RECURSOS HUMANOS - 2018               

DESIGNAÇÃO 

Efetivos 

Pontua

ção 

Recursos Humanos 

D
e
svio

 

D
e
svio

 e
m

 %
 

Planeado Realizado Planeado Realizado 

01-01-

2018 

31-12-

2018 

Pontuação 

Dirigentes - Direção Superior 4  20 80    

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de 

Equipa 
11  16 176    

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 408  12 4.896    

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 27  9 243    

Técnicos de Informática 15  8 120    

Assistentes Técnicos  1.957  8 15.656    

Assistentes Operacionais 817  5 4.085    

Outros (exemplos) -  -     

Médicos 2.895  12 34.740    

Enfermeiros 2.863  12 34.356    

Administradores Hospitalares -  12 -    

Técnicos Superiores de Saúde 153  12 1.836    

Inspetores -  12 -    

Investigadores -  12 -    

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 199  12 2.388    

 
       

Totais 9.349   98.576    
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Efetivos no Organismo 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017   31-12-2018 (estimado) 

 Nº de efetivos a exercer funções 8.813 8.526 8.771 8.766 9.006  9.349 

 

RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros)   

DESIGNAÇÃO 

2017 

EXECUTAD

O 

ORÇAMENTO 

INICIAL 2018 

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 

2018 

ORÇAMENTO 

EXECUTADO 

2017 

DESVIO 

N % 

Orçamento de Funcionamento         0  

 Despesas com Pessoal 352.841.915 318.633.448 318.633.448 352.841.915 34.208.467 10% 

 Aquisições de Bens e Serviços Correntes 1.110.877.268 1.080.969.709 1.080.969.709 1.110.877.268 29.907.559 3% 

 Outras Despesas Correntes e de Capital 4.667.841 10.933.258 10.933.258 4.667.841 -6.265.417 
-

134% 

Outros Valores             

Orç Investimento 4.243.948 12.498.136 12.498.136 4.243.948 -8.254.188 
-

194% 

Fundos Alheiro   105.276.638 105.276.638   
-

105.276.638 
 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)   1.528.311.189 1.528.311.189 1.472.630.972 -55.680.217 -4% 

 

INDICADORES 

  

FONTES DE VERIFICAÇÃO 

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

norte 
SIARS 

1.2. 
Percentagem de utentes sem médico de família na região a 31 de 

Dezembro 
SIARS 

2.1 

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. 

Siima Rastreios; 

2.2 
Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do 

cancro do colon e reto 
Siima Rastreios; 

3.1 
Percentagem de diabéticos que realizaram no ano o rastreio da 

retinopatia diabética  
Siima Rastreios; 

4.1 

Número de Centros de Saúde que vão ter consultas de Saúde Oral 

no âmbito das experiencias piloto definidas no Despacho 8591-

B/2016 

Relatório de Atividades da ARSN 

5.1 
Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico 

da infeção por VIH 
Relatório do Programa Regional VIH/SIDA 

6.1 
Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 

anos no ano de avaliação (%) 
DSP - Avaliação Anula do PNV 
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6.2 
Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos 

institucionalizados (%) 
DSP - Avaliação Anual do PNV 

7.1 Percentagem de ACES/ULS com consulta de desabituação tabágica DSP - Avaliação Anual do PNV 

7.2 Percentagem de Hospitais com consulta de desabituação tabágica Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; 

7.3 
Variação percentual do número de primeiras consultas de apoio 

intensivo à Cessação Tabágica, face ao ano anterior (%) 
DSP - Avaliação Anual do PNV 

8.1 
Percentagem de concelhos abrangidos pelas ações de prevenção 

em comportamentos aditivos e dependências 
SIM- Relatório Atividades DICAD 

8.2 

Taxa de utilização dos utentes inscritos nos Centros de Respostas 

Integradas com problemas ligados ao álcool ou consumidores de 

outras substâncias (%) 

SIM- Relatório Atividades DICAD 

9.1 
Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo programa de rastreio 

da saúde visual infantil a crianças de 2 anos  
Siima Rastreios; 

10.1 

Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos 

genéricos, no total de embalagens de medicamentos faturados em 

farmácias de oficina da região norte (%) 

SIM- Relatório Atividades DICAD 

10.2 
Percentagem de embalagens de medicamentos prescritos nos 

cuidados de saúde primários, de classes terapêuticas com genéricos 
Relatório de Atividades da ARSN 

10.3 
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos do grupo 

das Estatinas prescritas nos CSP.  
Relatório de Atividades da ARSN 

11.1 
Percentagem de utentes integrados na RCCI no total de doentes 

referenciados 
SIARS 

11.2 
Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de 

ECCI da região norte (%) 
Aplicativo RNCCI "GestCare" 

12.1 
Percentagem de unidades de radiologias sedeadas nos CSP ligadas 

ao repositório central permitindo leituras à distância (teleradiologia) 
Relatório de Atividades da ARSN 

12.2 
Número de Hospitais que garantem a internalização dos pedidos de 

análises clinicas oriundas dos CSP da sua área de influência direta  
Relatório de Atividades da ARSN 

13.1 

Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às 

entidades convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 

(variação negativa) 

Relatório Atividades da ARSN 

13.2 

Variação percentual dos custos com citologias solicitados às 

entidades convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 

(Variação negativa) 

Relatório Atividades da ARSN 

14.1 
Variação percentual do número de registos completos no SIIE, face 

ao ano anterior (%) 
SIIE 

14.2 
Percentagem de imóveis próprios registados a favor da ARS Norte 

na Conservatória de Registo Predial (%) 
SIIE 
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15.1 
Número de Entidades Convencionadas para a realização de MCDT 

que foram alvo de auditorias. 
Relatório de Atividades da ARSN 

15.2 
Número de Entidades Prestadoras de Cuidados de Saúde Oral alvo 

de auditorias 
Relatório de Atividades da ARSN 

16.1 

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" (%) 

Relatório de Atividades da ARSN 

17.1 
Criar um Centro Integrado de Diagnostico e Terapêutica, com 

partilha conjunta de recursos entre CSP e Hospitais (em meses) 
Relatório de Atividades da ARSN 

17.2 
Número de protocolos de cooperação firmados entre hospitais e 

ACES que operacionalizam a articulação de cuidados 
Relatório de Atividades da ARSN 

18.1 
Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta 

utilizando a telemedicina (tele rastreio, telemonitorização) 
CTH 

18.2 
Percentagem de pedidos de consulta do foro da dermatologia 

referenciadas através do telerastreio dermatológico  
CTH 

19.1 
Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por 

Staphylococus aureus, avaliadas em contexto hospitalar 

Relatório de Atividades do Grupo Coordenador 

Regional do PPCIRA 

19.2 
Consumo de quinolonas na comunidade por DDO, prescritas nos 

cuidados primários de saúde 

Relatório de Atividades do Grupo Coordenador 

Regional do PPCIRA 

20.1 
Mediana do tempo de espera (em meses) dos utentes a aguardar 

cirurgia (Lista de Inscritos para Cirurgia) a 31 de Dezembro  
Relatório de Atividades da ARSN 

20.2 Taxa de ambulatorização cirúrgica SICA 

20.3 
Percentagem de atendimentos de urgência com prioridade verde e 

azul na escala de Manchester 
SICA 

21.1 
Número de meses para disponibilizar no portal da ARS uma 

ferramenta informática sobre a "carga de mortalidade" 
Relatório de Atividades da ARSN 

21.2 

Numero de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para 

cirurgia  e para a 1ª consulta hospitalar disponibilizados no portal 

ARS 

Relatório de Atividades da ARSN 

22.1 
% de ACES/ULS com Plano Local de Saúde da população da sua área 

de abrangência divulgado no portal da respetiva ARS 
Relatório de Atividades da ARSN 

22.2 
Número de ACES/ULS que efetuaram o Inquérito Regional de Saúde 

com Exame Físico (IRSEF)  
Relatório de Atividades da ARSN 

23.1 Nº Unidades de saúde que iniciam a remodelação em 2017 Relatório de Atividades da ARSN 

23.2 Nº Unidades de saúde que concluem a remodelação total em 2017 Relatório de Atividades da ARSN 

24.1 
Número de USF que concluem o processo de certificação de 

qualidade em curso. 
Relatório de Atividades da ARSN 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS 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. 

 

 
 

ASSESORIAS CONSELHO DIRETIVO    
 

 

 

  OBJECTIVO INDICADOR META  TIPO 

1 

Implementar no âmbito do SNS + proximidade 

iniciativas que melhorem a capacidade 

resolutiva dos CSP e a proximidade ao cidadão 

Criar um Centro Integrado de Diagnostico e 

Terapêutica, com partilha conjunta de 

recursos entre CSP e Hospitais (em meses) 

9 Resultado 

Número de protocolos de cooperação 

firmados entre hospitais e ACES que 

operacionalizam a articulação de cuidados 

2 Realização 

2 

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

Nº de Centros de Saúde que vão ter 
consultas de Saúde Oral no âmbito da 
experiências piloto definida no Despacho 
8591-B/2016 

10 Resultado 

3 Diminuir as resistências aos antimicrobianos 

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

0,38 Resultado 

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

0,45 Resultado 

4 
Desenvolver processos de garantia da 
qualidade nas unidades prestadoras de saúde 
sob a égide da ARS Norte 

Número de USF que concluíram em 2018 o 
processo de certificação de qualidade em 
curso.  

10 Realização 
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
PÚBLICA 

 Área Funcional Planeamento em Saúde  
 Área Funcional Vigilância Epidemiológica  

  Área Funcional Promoção e Proteção  
  Saúde Área Funcional Autoridade de Saúde  
  Área Funcional Laboratório Regional de Saúde 

Pública  

 

  Observatório Regional de Saúde  
 
 

  OBJECTIVO INDICADOR META  TIPO 

1 
Promover comportamentos saudáveis na área 
de alimentação 

Percentagem de crianças incluídas no PAS3 
(3º ano do PASSE) com consumo de 
merendas saudáveis  

85%  Resultado 

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

5 Realização 

2 
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  

85%  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 

10% Resultado 

3 

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 

98% Resultado 

Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe 
em idosos institucionalizados 

95% Resultado 

4 
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 (%) 

10% Resultado 

Percentagem de ACES/ULS com consulta de 
desabituação tabágica 

100% Resultado 

Percentagem de Hospitais com consulta de 
desabituação tabágica 

70% Resultado 

5 
Reforçar a implementação do Plano Nacional 
de Saúde  

Percentagem de ACES/ULS com Plano Local 
de Saúde da população da sua área de 
abrangência divulgado no portal da respetiva 
ARS 

90% Realização 

Número de ACES/ULS que efetuaram o 
Inquérito Regional de Saúde com Exame 
Físico (IRSEF) 

4 Resultado 

6 
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 sobre a 
"carga de mortalidade" 

12 Realização 

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

12 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  

 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

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 

50% 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 
33% Resultado 

2 

Alargar a cobertura do 

programa da retinopatia 

diabética de base 

populacional  

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o 

programa de rastreio da retinopatia diabética 
96% Resultado 

Percentagem de diabéticos que realizaram no ano o 

rastreio da retinopatia diabética 
40% Resultado 

3 

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 

75% Resultado 

Percentagem de crianças da coorte dos 2 anos que 

realizaram o RSVI, no total da população elegível 

em programa no ano de 2018 

60% Resultado 

4  

(Partilhado 

com a 

DGAG) 

Promover a utilização da 

telemedicina como 

instrumento de melhoria do 

acesso á saúde 

Percentagem de pedidos de consulta do foro da 

dermatologia referenciadas através do telerastreio 

dermatológico 

40% Realização 

5 

(Partilhado 

com 

DC_CSP) 

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)  

10% Resultado 

Variação percentual dos custos com citologias 

solicitadas às entidades convencionadas, 

relativamente ao ano anterior (%) (variação 

negativa)  

15% Resultado 

6 

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 

7 

Analisar e emitir parecer 

sobre projetos de 

investimento das instituições 

e serviços do SNS 

Rever a proposta de criação da ULS de Entre Douro 

e Vouga (em meses) 
4 Realização 

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 
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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 do Contrato PPP  

 
 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

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 
78% Resultado 

2 
Garantir a realização de contratualização 

das unidades funcionais dos ACES (%)  

Nº de unidades funcionais em 

contratualização /Total de unidades 

funcionais 

90% Realização 

3 

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 
1,0% Resultado 

4 

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 (%) 

73,0% Resultado 

Percentagem de utentes integrados na 

RCCI no total de doentes referenciados 
80,0% Resultado 

5 
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) 
3,0 Resultado 

Taxa de ambulatorização cirúrgica  62% Resultado 

Percentagem de atendimentos de urgência 

com prioridade verde e azul na escala de 

Manchester 

36% Resultado 

6 

Aumentar a percentagem de medicamentos 

genéricos com encargos para a ARSN, 

medido em número de embalagens 

Percentagem de embalagens de 

medicamentos prescritos nos cuidados de 

saúde primários, de classes terapêuticas 

com genéricos 

57% Resultado 

Percentagem de embalagens de 

medicamentos genéricos do grupo das 

estatinas prescritas nos CSP. 

85% Resultado 

7 
Aumentar a acessibilidade à espirometria 
dos doentes com sintomatologia da DPOC 
 

 Proporção de utentes c/ DPOC, com pelo 
menos um registo de avaliação do teste 
FeV1 nos últimos 3 anos 

45% Resultado 

8 
Aumentar as consultas de vigilância de 

utentes com dependência de álcool 

Percentagem de utentes com mais de 13 

anos identificados como consumidores 

excessivos de álcool a quem foi realizada 

pelo menos uma consulta relacionada nos 

últimos 3 anos 

58% Resultado 

9 
Melhorar o acesso às consultas de apoio à 

cessação tabágica 

Proporção utentes identificados como 

fumadores, c/ consulta relacionado com o 

tabagismo no último ano 

18% Realização 

10 
Melhorar o registo sobre indicadores de 

saúde 

Proporção hipertensos com determinação 

do risco cardiovascular nos últimos 3 anos 
70% Resultado 

Percentagem obesos> =14 anos, c/ 

consulta vigilância obesidade nos últimos 2 

anos 

55% Resultado 

11 
Desenvolver ações na área da prevenção 

secundária da Diabetes Mellitus 

Proporção de utentes com avaliação risco 

de Diabetes nos últimos 3 anos 
33% Realização 

Percentagem de utentes diabéticos 

vigiados, c/ registo risco úlcera pé 
75% Realização 
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DEPARTAMENTO 
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  
 

 

 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

Implementar uma plataforma informática de 

gestão de processos de mobilidade que 

permita uma maior fluidez dos mesmos 

entre os ACES e os Serviços Centrais 

Percentagem de ACES que utilizam 

exclusivamente a plataforma na tramitação 

dos processos de mobilidade 

100% Realização 

2 

Adequar o plano de formação da região 

norte às prioridades estratégicas da ARS 

Norte 

Percentagem de ações financiadas pelo 

POISE versando as áreas de 

“desenvolvimento Organizacional dos CSP”, 

“Gestão de Programas Prioritários”, 

“Cuidados integrados” e “TIC” 

90% Realização 

3 

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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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Área Funcional Gestão Financeira  
Área Funcional Secretaria Geral  
Área Funcional Aprovisionamento  
Área Funcional Sistemas de Informação  
Área Funcional Transportes de Doentes não 
Urgentes 

 

 
 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

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 

5% Realização 

Percentagem de imóveis próprios 

registados a favor da ARS Norte na 

Conservatória de Registo Predial  

50% Realização 

2 

Prosseguir a implementação do projeto 

“e-MCDT” assente numa inovadora 

plataforma digital que garantirá a 

interoperabilidade entre os diferentes 

serviços de saúde disponibilizando os 

MCDT executados  

Percentagem de unidades de 

radiologias sedeadas nos CSP ligadas 

ao repositório central permitindo leituras 

à distância (teleradiologia) 

100% Estrutura 

Número de Hospitais que garantem a 

internalização dos pedidos de análises 

clinicas oriundas dos CSP da sua área 

de influência direta 

8 Realização 

3 (Partilhado 

com o DEP) 

Promover a telemedicina como 

instrumento de melhoria do acesso à 

saúde  

Número de hospitais que garantem 

respostas a pedidos de consulta 

utilizando a telemedicina (tele rastreio, 

telemonitorização) 

10 Resultado 

Percentagem de pedidos de consulta do 

foro da dermatologia referenciadas 

através do telerastreio dermatológico 

40% Realização 
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DIVISÃO INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E  
NAS DEPENDÊNCIAS 
 
 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

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

Percentagem de novos utentes atendidos no 
DICAD 

23% Resultado 

Percentagem de concelhos abrangidos 
pelas ações de prevenção 

48% Resultado 

Taxa de utilização dos utentes inscritos no 
CRI com problemas ligados ao álcool ou 
consumidores de outras substâncias 
psicoativas   

57% Resultado 

2 
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 

3 
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 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E QUIPAMENTOS 

 Cuidados Primários  
 Cuidados Hospitalares  
 Área Funcional Licenciamentos   

 
 
 

  OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

 

Qualificar o parque das Edificações da ARS Norte - 

QUAR 

Nº Unidades de saúde que iniciam a 

construção em 2017 
3 Estrutura 

Nº Unidades de saúde que concluem a 

construção em 2017 
3 Estrutura 

Nº Unidades de saúde que iniciam a 

remodelação em 2017 
2 Estrutura 

2 
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 
7 Estrutura 

3 
Garantir as medidas necessárias para a Acreditação de 
Unidades de Saúde Familiar 
 

N.º Unidades de Saúde Familiar 
Acreditadas 
 

8 Estrutura 
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UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO  Auditoria e Controlo Interno  
 
 

 OBJECTIVO INDICADOR META TIPO 

1 

Realizar Auditorias Internas no âmbito 
do Sistema de Controlo Interno coim 
vista à prevenção de riscos de 
corrupção e infração graves  

Número de Serviços Centrais da ARS Norte que foram 
alvo de auditorias no âmbito do sistema de Controlo 
Interno. 

2 Realização 

2 

Monitorizar a realização dos 
transportes não urgentes de doentes, 
faturados à ARSN,I.P. ao nível do 
SGTD. 

Número de Entidades Transportadoras que foram alvo 
de monitorização no âmbito dos transportes não 
urgentes de doentes. 

2 Realização 

3 
Monitorizar a faturação apresentada à 
ARSN,I.P. por Entidades 
Convencionadas 

Número de Entidades Convencionadas que foram alvo 
de monitorização no âmbito das convenções com o 
SNS. 

4 Realização 

4 
Monitorizar a emissão de cheques 
dentistas pelas Entidades Prestadoras 
de cuidados de Saúde Oral 

Número de Entidades Prestadoras de Cuidados de 
Saúde Oral de monitorização/auditoria na emissão dos 
cheques dentistas, no âmbito do Programa Nacional de 
Promoção de Saúde Oral (PNPSO) 

6 Realização 

 
 
 


