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I - NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 

 

 

As vicissitudes inerentes ao impacto da pandemia por SARS-Cov-2 na organização dos serviços de saúde 

interferiram diretamente com o ciclo de gestão vigente, colocando em causa as estratégias e opções 

hierarquizadas, bem como a afetação e mobilização de recursos. 

Houve a necessidade de conciliar a manutenção da execução dos programas de saúde tidos como prioritários, 

com as ações ditadas pela necessidade de potenciar respostas às consequências desta pandemia (planeamento 

reativo), designadamente a recuperação da atividade produtiva (consultas ambulatório, cirurgias, rastreios, etc.) 

e, por outro lado, reorganizar e preparar soluções para fazer face às novas situações contingenciais surgidas pelo 

recrudescimento desta emergência de saúde pública. 

A implementação do Plano de Recuperação e Resiliência aprovado no corrente ano representa também um 

enorme desafio para as organizações envolvidas, havendo a necessidade de refletir neste documento os desafios 

que se colocam já a partir de 2021. 

O Plano de Ação que agora se apresenta é o resultado desse exercício, tentando dar coerência a estes diferentes 

desafios.  

Os passos já dados, em alinhamento com as orientações tutelares, abrirão caminho para robustecer as respostas 

necessárias para uma retoma da normalidade, que se deseja célere, permitindo a melhoria do bem-estar dos 

cidadãos, sem descurar o combate à redução das iniquidades em saúde. 
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I.1.CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 
A Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) é um instituto público, integrado na administração indireta 

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

cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e 

programas de saúde na sua área de intervenção, com as atribuições constantes do n.º 2 do artigo 3.º do DL n.º 

22/2012 de 30 de janeiro. 

 

I.1.1.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 - área de cerca de 21 278 km². Tem uma população 

estimada em 3 558 701 habitantes (36,4% da população do continente) e cerca de 38 por cento da população 

jovem nacional. O Norte de Portugal é composto por 86 concelhos 1426 freguesias. A Região de Saúde do Norte 

é coincidente com a Região Plano, com exceção do concelho de Vila Nova de Foz Côa, incluído na Unidade Local 

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

 

 

I.1.2. 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, 
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mas determinados na sua concretização (VISÃO). A ARS do Norte incorpora estes conceitos, expressando-o da 

seguinte forma: 

Figura 2 – Missão, Valores e Visão da ARS Norte

 

 

 

 

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

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

Administração Geral, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Saúde Pública, Divisão de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Gabinete de Instalações e Equipamentos, 

Gabinete Jurídico e do Cidadão) e por Agrupamentos de Centros de Saúde (Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de 

fevereiro), enquanto serviços desconcentrados da instituição. 

 

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

disponíveis às necessidades em saúde
MISSÃO

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

• Ser reconhecida pelos cidadãos como uma organização 
de excelência  capaz de otimizar os recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis, garantindo em toda a 
região de saúde, serviços com padrões de qualidade 
técnico-profissional e diferenciação, proporcionando 
mais e melhor saúde, confiança e satisfação, tanto de 

utilizadores como dos profissionais

VISÃO



 

Figura 3 - Organograma da ARS Norte 
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I.1.3. Rede de Prestação de Cuidados de Saúde 

 

A – Cuidados de Saúde Primários 

 

Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que têm por missão 

garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica. Na ARS Norte, 

a rede de cuidados de saúde é constituída por 21 ACES e respetivas unidades funcionais previstas no artigo 7º 

do decreto-lei nº 28/2008 – Unidade de Saúde Familiar (USF), Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública (USP), Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP) - e por três Unidades Locais de Saúde que assegura a cobertura da população 

da região, 3.588.701 residentes (resultados preliminares do Censos 2021) 

 

 

 

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

 

 
Fonte: Censos 2021, Resultados Preliminares, INE 
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Agrupamentos de Centros de Saúde e ULS da Região Norte 

ACES CONCELHOS 
Residentes 

2021 

ALTO AVE Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Guimarães, Fafe, Vizela 251.239 

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

84.330 

AVEIRO NORTE Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra 109.653 
 

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

164.687 

BARCELOS ESPOSENDE Barcelos, Esposende 151.922 

BRAGA Braga 193.333 

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

67076 

ESPINHO GAIA 

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

169.883 

FAMALICÃO Famalicão 133.590 

FEIRA AROUCA Arouca e Santa Maria da Feira 157874 

GAIA 
Freguesias Avintes, Canidelo, Oliveira do Douro, Santa Marinha, Vilar do 
Andorinho, São Pedro de Afurada e Mafamude  

166.567 

GERÊS CABREIRA Amares, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Verde 105.181 

GONDOMAR Gondomar, exceto freguesia de Lomba 162.981 

MAIA/VALONGO Maia, Valongo 229.754 

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

49.623 

PORTO OCIDENTAL 

Ramalde, União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, 
União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 
 
 
 

133.418 

PORTO ORIENTAL Bonfim, Campanhã e Paranhos 98.544 

PÓVOA DE VARZIM/VILA DO 
CONDE 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 145.241 

SANTO TIRSO/TROFA Santo Tirso, Trofa 106.397 

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 

231.488 

ULS MATOSINHOS Matosinhos 172.669 

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 

122.833 

VALE SOUSA NORTE Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira 158.907 

VALE SOUSA SUL Castelo de Paiva, Paredes, Penafiel 169.698 
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B - Rede Hospitalar Pública 

 

A rede hospitalar pública é constituída por 31 hospitais, organizados, a sua maioria, em Centros Hospitalares. No 

quadro abaixo identificam-se as instituições hospitalares, sendo dois deles de cobertura regional, o Instituto de 

Oncologia Francisco Gentil – (IPO Porto) e o Hospital Magalhães Lemos, este último na área da psiquiatria e saúde 

mental. 

 

ENTIDADE ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA CENSOS 2011 

CENTRO HOSPITALAR ALTO MINHO     

Hospital Conde de Bertiandos 
ULS ALTO MINHO 

244.836 

Hospital Santa Luzia   
HOSPITAL PEDRO HISPANO ULS MATOSINHOS 175.478 

HOSPITAL DE BRAGA 
ACES BRAGA 181.494 

ACES GERÊS CABREIRA 108.913 

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR ACES BARCELOS ESPOSENDE 154.645 

HOSPITAL DE GUIMARÃES ACES ALTO AVE 256.696 

CENTRO HOSPITAL MEDIO AVE     
Hospital de Santo Tirso ACES SANTO TIRSO/TROFA 110.529 

Hospital de Famalicão ACES FAMALICÃO 133.832 

CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO PORTO     
Hospital São João  ACES PORTO ORIENTAL 101.222 

Hospital Nossa Senhora da Conceição  ACES MAIA/VALONGO 229164 

CENTRO HOSPITALAR DO PORTO     
Hospital Santo António ACES PORTO OCIDENTAL 136.369 

Centro Materno Infantil do Porto ACES GONDOMAR 
168.027  

Hospital Joaquim Urbano   
CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 

ACES PÓVOA 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     
Hospital São Miguel ACES FEIRA AROUCA 161.671 

Hospital São João da Madeira ACES AVEIRO NORTE 113.188 

Hospital São Sebastião     
CENTRO HOSPITALAR NORDESTE 

ULS NORDESTE 143.564 
Hospital de Bragança 

Hospital de Macedo de Cavaleiros 

Hospital de Mirandela 

CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO     
Hospital de Lamego ACES ALTO TÂMEGA E BARRROSO 94.143 

Hospital de Chaves ACES MARÃO E DOURO NORTE 105.025 

Hospital D. Luiz I 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 161.792 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA (IPO PORTO) 
COBERTURA REGIONAL 

HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS 
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I.1.4. PARCERIAS ESTRATÉGICAS/ACORDOS DE COOPERAÇÃO  

 
A - Acordos de Cooperação no âmbito dos Programas de Rastreios Oncológicos 

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

a afirmação de políticas públicas com impacto na saúde das populações, nomeadamente através de adequada 

intervenção dos serviços de saúde no domínio preventivo. Neste contexto, é de realçar ao papel desempenhado 

pelos programas de rastreio oncológico, designadamente o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do 

colo do útero e o rastreio do colon e reto, nos quais são intervenientes a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o 

Instituto Português de Oncologia do Porto, como entidades colaborativas. 

 

B - Protocolo de Colaboração no âmbito do programa de Rastreio da Retinopatia Diabética 

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

Retinopatia Diabética” (SCREEN-DR) – projeto n.º CMUP-ERI/TIC/0028/2014 – aprovado e financiado a 100% 

pela FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, resulta do Termo de Aceitação (TA) e do Protocolo de 

Colaboração celebrados entre a ARSN, IP, a Universidade de Aveiro (instituição participante) e a instituição 

proponente do projeto INESC-TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência 

da FEUP, com vista à criação de uma plataforma automática e distribuída para o rastreio da retinopatia diabética 

(RD) baseada em tecnologias de informação e comunicação (TIC) ao nível do estado da arte, incluindo sistemas 

avançados de Picture Archiving and Communication System (PACS), análise de imagem/retinografia e 

aprendizagem automática (de modo a permitir a identificação imediata do nível de patologia pelos prestadores dos 

cuidados de saúde no sentido do subsequente tratamento das lesões (tratáveis) pelo Hospital de Referência no 

âmbito da consolidação/continuidade do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética.    

 

C - Interreg Sudoe 

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

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

promover um desenvolvimento económico, social e territorial harmonioso da União no seu conjunto. Tem três 

vertentes: a cooperação transfronteiriça (A), a cooperação transnacional (B) e a cooperação inter-regional (C). 

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

problemáticas comuns das regiões do sudoeste de Europa, abrangendo todas as comunidades autónomas de 

Espanha (exceto Canárias), seis regiões do sudoeste de França, todas as regiões continentais de Portugal, 

Gibraltar e o Principado de Andorra. O projeto ICTUSnet  (Red de excelencia para el desarrollo y la implementación 

de modelos innovadores de atención integrada del ictus), aprovado no Interreg Sudoe, conta com a participação 

desta ARS NORTE. O objetivo geral do projeto é promover a colaboração, estimular a aprendizagem mútua e 

incitar à inovação nos cuidados integrados no Acidente Vascular Cerebral (AVC), recorrendo à incorporação das 

http://www.adcoesao.pt/en/node/607
https://www.interreg-sudoe.eu/prt/projetos/os-projectos-aprovados/178-red-de-excelencia-para-el-desarrollo-y-la-implementacion-de-modelos-innovadores-de-atencion-integrada-del-ictus


 

  Página 14 de 64 

 

novas tecnologias na análise de dados e cooperação, com vista ao aumento do conhecimento sobre fatores de 

risco e da qualidade dos tratamentos. 

 

D - Acordos de Parceria no âmbito do âmbito do Programa Nacional «Saúde Oral para Todos» 

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

saúde primários, designadamente, pela via da ampliação da cobertura do Serviço Nacional de Saúde na área da 

Saúde Oral. No final do ano de 2018 o programa estava implementado em 15 municípios, o prevendo-se até ao 

final do presente ano a implementação do programa «Saúde Oral para Todos» em 30 concelhos da região norte. 

 

I.1.5. METODOLOGIA DO PLANO DE ATIVIDADES 

A metodologia adotada para a elaboração do Plano de Atividades da ARS Norte para o ano de 2021 respeita ao 

documento “Orientações para o Ciclo de Gestão de 2021”, emanado da Secretária-geral do Ministério da Saúde. 

O presente documento governativo da ARS Norte está subordinado ao Programa do Governo, às Grandes Opções 

do Plano 2021, ao Plano Nacional de Saúde 2014-2020, e dois documentos que consubstanciam a matriz 

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

Diretivo e o Plano Estratégico 2017-2019. 

Este último documento estratégico, mantem-se como referencial, uma vez que a situação conjuntural protelou a 

elaboração do PNS 2021-2030 e o Plano Regional de Saúde do Norte para o quinquénio 2021-2025. 

O presente Plano de Atividades não ignora a existência de um Plano de Contingência para a pandemia SARS-

Cov-2, dando relevo aos instrumentos acionados para a robustecer a capacidade de intervenção em saúde, 

designadamente a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 

 

O Plano de Atividades foi construído com uma metodologia participativa, com as chefias intermédias a dar 

contributos para a construção dos objetivos operacionais dentro da sua área específica. Foram selecionados os 

objetivos que melhor concorrem para o esforço da instituição no presente ciclo de gestão que se quer de 

“recuperação da atividade assistencial preterida pela Covid-19”, nomeadamente a realização de consultas 

presenciais, o acompanhamento dos doentes crónicos e a referenciação para os cuidados hospitalares, a 

preparação do inverno 2021-2022”. 

 

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

efeitos produzidos por essas ações; 

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

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

 

Através dos 19 objetivos operacionais materializados no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), 11 

dos quais considerados relevantes (50%), pretende-se monitorizar a execução dos objetivos e linhas estratégicas 

definidas, conforme demonstra a matriz da tabela abaixo.  
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A - Enquadramento com Planos Superiores Institucionais 
 

I - PROGRAMA DO GOVERNO XXII GOVERNO CONSTITUCIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

Um SNS mais justo e inclusivo que responda melhor às necessidades da população 

Num período em que o SNS se encontra a atravessar uma fase de maior pressão e num contexto de profundas 

mudanças na prestação de cuidados de saúde, as propostas políticas para os próximos quatro anos terão de dar 

resposta a um conjunto de desafios que promovam a inovação e a disrupção em algumas das abordagens mais 

tradicionais.  

Reafirma-se o princípio da responsabilidade do Estado no garante e na promoção da proteção da saúde através 

do SNS, assumindo que a contratação de entidades terceiras é condicionada à avaliação da necessidade. 

Igualmente, assume-se o compromisso de não fazer nenhuma nova Parceria Público-Privada (PPP) na gestão 

clínica num estabelecimento em que ela não exista.  

Cuidados de saúde primários com mais respostas 

Os cuidados de saúde primários são a base do sistema de saúde português e o melhor caminho para atingir a 

meta da cobertura universal em saúde. Por isso, é preciso reforçar os cuidados de saúde primários e, com esse 

propósito, o Governo irá:  

• Rever e universalizar o modelo das unidades de saúde familiar (USF) a todo o país, adequando-o à realidade de 

cada região;  

• Criar, junto das unidades de cuidados primários de territórios de baixa densidade, unidades móveis que possam 

prestar em proximidade cuidados de saúde primários;  

• Continuar a diferenciar os cuidados de saúde primários, melhorando a sua resolutividade, não apenas 

generalizando os cuidados de saúde oral e visual, de psicologia e de nutrição e os meios de diagnóstico, mas 

oferecendo outras especialidades, como a ginecologia ou pediatria; • Garantir uma equipa de saúde familiar a 

todos os portugueses;  

• Criar equipas de saúde mental comunitárias junto das Administrações Regionais de Saúde.  

Reduzir os custos que os cidadãos suportam na saúde 

 As famílias portuguesas permanecem, de entre as europeias, das que suportam pagamentos diretos mais 

Elevados, uma tendência que se acentuou nos anos da assistência económica e financeira e cuja inversão se 

revela difícil. Reconhecendo que os elevados pagamentos diretos das famílias constituem um risco para a 

cobertura universal em saúde, o Governo irá:  

• Alargar a cobertura de medicina dentária no SNS, nomeadamente através dos centros de saúde e em 

colaboração com os municípios; 

 • Eliminar, faseadamente, o pagamento de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e em todas as 

prestações de cuidados, cuja origem seja uma referenciação do SNS;  
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• Criar, a exemplo do cheque dentista, um vale de pagamento de óculos a todas as crianças e jovens até aos 18 

anos e pessoas com mais de 65 anos beneficiárias do rendimento social de inserção, prescrito em consulta no 

SNS;  

• Continuar a promover a prescrição de genéricos e medicamentos biossimilares. 

Assegurar tempos adequados de resposta 

Fruto de uma procura crescente de cuidados de saúde, os tempos de espera constituem uma das maiores 

pressões sobre o SNS. O desrespeito pelos tempos máximos de resposta garantidos mina a confiança nos 

serviços e é uma das causas de necessidades em saúde não satisfeitas. Para melhorar a capacidade de resposta 

do SNS, diminuindo os tempos de espera, o Governo irá:  

• Alargar o número de consultas externas, tendo em vista a melhoria do acesso e da satisfação dos utentes, por 

exemplo alargando a atividades programadas aos sábados;  

• Generalizar o agendamento com hora marcada para a atividade programada de todas as instituições e serviços 

públicos de saúde;  

• Integrar a informação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares para simplificar as marcações, 

agendamentos e reagendamentos, de modo a diminuir as consultas que não se realizam por falta do doente (14%);  

• Aumentar a eficiência e produtividade da atividade assistencial, de modo a melhorar ou recuperar os níveis de 

acesso que não sejam ainda satisfatórios;  

• Continuar a política de reforço dos recursos humanos, melhorando a eficiência da combinação de competências 

dos profissionais de saúde e incentivando a adoção de novos modelos de organização do trabalho, baseados na 

celebração de pactos de permanência no SNS após a conclusão da futura formação especializada, na opção pelo 

trabalho em dedicação plena, na responsabilidade da equipa e no pagamento de incentivos pelos resultados;  

• Maximizar o aproveitamento das capacidades formativas, sobretudo nas especialidades em que o SNS é 

carenciado, reforçando o acesso à formação especializada;  

• Reforçar o papel dos níveis de gestão intermédia nos hospitais públicos, conferindo-lhes mais responsabilidade 

e mais autonomia, remunerando-os diferenciadamente e exigindo-lhes a dedicação plena;  

• Proceder à avaliação e ajustamento da distribuição geográfica da capacidade instalada, assegurando níveis de 

acessibilidade adequados para todas as especialidades em todo o território, garantindo um planeamento integrado 

de instalações, equipamentos médicos e recursos humanos que oriente todas as decisões de investimento. 

Apostar na saúde desde os primeiros anos de vida 

A prevenção nos primeiros anos de vida das futuras gerações é uma prioridade, uma vez que crianças e 

adolescentes saudáveis tendem a tornar-se adultos saudáveis, mais autónomos e independentes, até ao 

envelhecimento. Para tal, o Governo irá:  

• Responsabilizar os agrupamentos de centros de saúde pela articulação com as escolas na promoção da 

alimentação saudável e da atividade física, na prevenção do consumo de substâncias e de comportamentos de 
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risco, na educação para a saúde e o bem-estar mental, capacitando as crianças e jovens para fazerem escolhas 

informadas e gerirem a sua saúde, com qualidade;  

• Alargar a cobertura do cheque dentista a todas as crianças entre os 2 e os 6 anos de idade, de modo a permitir 

a observação e deteção precoce de problemas de saúde oral;  

• Generalizar uma consulta de saúde do adolescente que preveja o seu acompanhamento biopsicossocial, nos 

cuidados de saúde primários, e também o apoio aos pais e cuidadores, abordando fatores de risco e problemas 

específicos deste grupo etário.  

Melhorar as condições de trabalho no SNS 

 O SNS conta com mais de 130.000 profissionais de saúde, entre prestadores diretos de cuidados e prestadores 

de serviços de suporte. A saúde é um setor onde a mão-de-obra é intensiva, onde se trabalha sete dias por 

semana, 24 horas por dia. Por isso, é essencial o investimento numa política de recursos humanos da saúde que 

reflita a atenção a organizações saudáveis e seguras, que promovam a igualdade de género, o equilíbrio entre 

vida familiar e profissional, o espaço para o diálogo social e a motivação. Para tal, o Governo irá:  

• Reforçar os serviços de saúde ocupacional das unidades do SNS;  

• Fomentar o equilíbrio entre as expectativas dos profissionais de saúde e as necessidades de saúde dos cidadãos, 

investindo numa cultura de organização dos serviços públicos que privilegie as preferências dos utentes e dê a 

conhecer à população as funções e a forma de trabalho dos profissionais de saúde;  

• Estimular a oferta de serviços de creche para os filhos dos profissionais de saúde; 

 • Prosseguir a harmonização dos dois regimes de trabalho existentes no setor, aprofundando a convergência.  

Garantir a participação dos cidadãos no SNS 

A participação dos cidadãos no sistema de saúde é a melhor forma de garantir que este responde às expectativas 

daqueles que justificam a sua existência, evitando a captura das decisões sobre a sua organização por interesses 

que não são centrais. Para tal, o Governo irá:  

• Rever a Lei das associações de defesa dos utentes de saúde, no sentido de assegurar a oficialização destas 

associações;  

• Promover uma cultura de humanização dos serviços de saúde, com especial cuidado com a qualidade do 

atendimento, a privacidade e o respeito;  

• Reforçar mecanismos de participação dos cidadãos na gestão do sistema de saúde e de organização da 

prestação de cuidados já previstos no Conselho Nacional de Saúde e a nível dos hospitais e dos cuidados de 

saúde primários 
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II - AS GRANDES OPÇÕES 2021-2023 (GO 2021-2023) DO XXII GOVERNO CONSTITUCIONAL 

 

Enquadramento estratégico 

“A Lei das Grandes Opções tem presente os impactos negativos a nível económico e social resultantes da crise 

pandémica global, bem como as medidas que procuram relançar o crescimento económico a médio prazo, que se 

enquadram na estratégia de combate aos efeitos da pandemia e do desenvolvimento económico e social 

consagradas no Programa do XXII Governo Constitucional.” 

 

Grandes Opções e suas Agendas As Grandes Opções 2021-2023 (GO 2021-2023) do XXII Governo Constitucional 

apresentam uma política económica que procura essencialmente, num quadro de forte disrupção causada pela 

crise sanitária mundial, mitigar os impactos negativos a nível económico e social no curto prazo e relançar o 

crescimento económico a médio prazo, não esquecendo as prioridades políticas definidas para o horizonte da 

legislatura que, de resto e em grande parte, não só se mantêm atuais, como saem reforçadas no contexto da atual 

crise. Assim, as GO 2021-2023 partem das Grandes Opções do Plano de 2020-2023 e conferem-lhe a atualidade 

e os ajustamentos necessários à resposta aos desafios que se mantêm, reforçam ou emergem da crise pandémica 

que afetou todos os países à escala global e, naturalmente, Portugal. 

Deste modo, as GO 2021-2023 estão organizadas em torno das quatro agendas seguintes: 

 

 

 

 

 

As pessoas primeiro: um 
melhor equilíbrio 

demográfico, maior inclusão, 
menos desigualdades

Transição climática e 
sustentabilidade dos 

recursos

Digitalização, inovação e 
qualificações como motores 

do desenvolvimento

Um país competitivo 
externamente e coeso 

internamente
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A Agenda «As pessoas primeiro» visa responder a desafios que se dividem em torno de quatro grandes domínios 

estratégicos: a sustentabilidade demográfica, a luta contra a exclusão e a pobreza, a promoção da igualdade 

de oportunidades e a resiliência do Sistema e Saúde. Neste último caso, sendo o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) um dos pilares do Estado Social em Portugal, que ganhou mais evidência nesta pandemia, pretende-se 

reforçar e alargar as medidas já adotadas em 2020, no sentido de assegurar que todos os cidadãos têm acesso a 

serviços de saúde de qualidade, independentemente da sua condição económica e do local onde residam, bem 

como a equidade na distribuição dos recursos.” In Grandes Opções do Plano 2021- 2023. 

 

 

III - PLANO NACIONAL DE SAÚDE - Extensão 2020 e dos seus objetivos e Orientações Estratégicas 

para o ano de 2021 

“Na sequência do lançamento do novo ciclo de planeamento 2021 -2030 em 9 de outubro de 2019 iniciaram -se 

os trabalhos de elaboração do Plano Nacional de Saúde 2021 -2030. Contudo, o advento da pandemia de COVID 

-19 no nosso país determinou a suspensão temporária dos referidos trabalhos a partir de março de 2020, tendo 

os mesmos só recentemente sido retomados, incorporando já, na medida da informação disponível, na 

identificação das principais necessidades de saúde e na definição posterior das suas estratégias, a realidade 

decorrente dos impactos da pandemia na população do país. Constituindo a continuação da elaboração multi e 

intersectorial do PNS 2021-2030 e a sua conclusão, em alinhamento com o Plano de Recuperação e Resiliência 

do País, uma prioridade para o corrente ano, o Ciclo de Gestão que se inicia em 2021, carece, contudo, desde já, 

de um referencial estratégico. Face ao exposto, determina -se a prorrogação do PNS — Extensão 2020 e dos seus 

objetivos e Orientações Estratégicas para o ano de 2021.“ 

 

Despacho n.º 4834/2021, Diário da República n.º 93/2021, Série II de 2021-05-13 

A Diretora-Geral da Saúde, Maria da Graça Gregório de Freitas, 11 de março de 2021 
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B - Instrumentos Estratégicos  
 

 

Manteve-se a análise SWOT elaborada nos anteriores Planos de Atividade, sublinhando que o atual contexto 

epidémico demonstrou ser um dos pontos fortes da organização - a capacidade de resposta dos serviços a 

situações de emergência social e sanitária. 

 

 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

 

 

 

 

 

ADESÃO DA POPULAÇÃO AO SNS

CONSISTÊNCIA E QUALIDADE DA INTELIGÊNCIA 
AFETA AO SNS

CONSENSO POLÍTICO SOBRE A IMPERATIVIDADE 
SOCIAL DO SNS  

Conhecimento do “negócio” saúde

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

Abertura à inovação

Orientação para resultados (outputs e outcomes)

Níveis de satisfação elevado dos utilizadores dos 
serviços do SNS

Capacidade de resposta dos serviços a 
situações de emergência social e 

sanitária

CARÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS EM 
ÁREAS CHAVE

Circulação da informação e comunicação

Falta de alinhamento organizacional

Nível de governação clínica ainda incipiente

ARTICULAÇÃO ACES/HOSPITAIS AINDA 
INSUFICIENTE

Contratualização muito focada na avaliação do 
processo e não em ganhos em saúde

Sistemas e redes de informação (ainda que não 
diretamente dependentes da ARSN)

Maximizar as fontes de financiamento existentes

SEDIMENTAR A REORGANIZAÇÃO DOS CSP

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

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

Reforçar o trabalho em rede social

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

Potencialidades de melhoria funcional das redes de 
informação em saúde

PROPORCIONAR UMA COBERTURA MAIOR NOS 
PROGRAMAS DE RASTREIO ORGANIZADO DE 

BASE POPULACIONAL

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

FRAGILIDADE NA SUSTENTABILIDADE 
AGREGADA DO SNS

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

muitos projetos

Restrições legais à contratação e manutençsão 
de recrsos humanos

DEPENDÊNCIA DE ENTIDADES EXTERNAS, 
NOMEDAMENTE ACSS

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

serviços locais e regionais

Baixo nível de capacitação e responsabilidade do 
codadão na utilização dos serviços de saúde

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

Oportunidades     Ameaças 
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B - Mecanismos de Coordenação e Monitorização do Plano de Atividades  
 

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

aferir sobre a capacidade de cumprimento dos objetivos, proceder eventuais revisões e eliminar ou reduzir o peso 

dos constrangimentos internos ou externos que perturbem o desenvolvimento das atividades e a consequente 

concretização das metas propostas.  
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II - ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS  

 

II.1. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

A – Linhas Estratégicas e Objetivos 

Linha Estratégia I: Garantir o acesso aos cuidados de saúde, considerado adequado à satisfação das 

necessidades da população da Região Norte 

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 política de reordenamento da rede de prestação de cuidados de saúde primários, melhorando 

a equidade e a acessibilidade do cidadão. Criar contextos organizacionais favoráveis à mudança, 

propiciando maior pro-atividade na busca de soluções que garantam maior resolutividade dos cuidados 

primários de saúde. Acolher as iniciativas de maior autonomia, dentro do quadro legal passível de ser 

cumprido.  

C - Promover a realização de rastreios de base populacional 

Intervir precocemente no curso natural das doenças graves, passíveis de serem preveníveis, é um dos 

objetivos dos sistemas de saúde e dos programas de rastreio em particular. Há evidência científica do 

custo-efetividade dos rastreios de base populacional em 3 doenças oncológica: cancro do colo do útero, 

cancro da mama, cancro do cólon e reto. Acresce-se, o programa de rastreio da retinopatia diabética, 

complicação que cursa normalmente sem sintomas e que se não tratada atempadamente leva à cegueira 

irreversível, que se pretende alargar a toda a região norte, e o rastreio de visual infantil.  

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

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

de saúde. Reforçar de liderança das Unidades de Saúde Pública, no processo de intervenção nos 

determinantes da saúde e que tem a população escolar como principal destinatária. Garantir o 

cumprimento do PNV com taxas de cobertura que permitam alcançar a imunidade de grupo. Promover e 

reforçar a vacinação contra a gripe sazonal.  

E - Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde 

A equidade entendida como distribuição desigual de recursos para situações desiguais é um normativo 

ético presente na boa prática gestionária. A Administração Regional de Saúde do Norte reforçará a 

orientação estratégica de melhoria no acesso aos cuidados de saúde, através do aumento da oferta de 

cuidados.  
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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.  

Linha Estratégica II - Reforçar a boa governação do SNS garantindo a sua sustentabilidade 

Esta linha estratégica é afirmada através de uma ação gestionária que a garante a gestão eficiente e eficaz dos 

recursos humanos, materiais e financeiros, e está concretizada através dos seguintes objetivos estratégicos 

A - Melhorar a eficiência económica e operacional 

Otimizar os processos de negócios, que não constituem o “core” da organização e potenciar a utilização 

de serviços partilhados nas áreas mais estruturais como a gestão de recursos humanos. 

Procurar alcançar ganhos organizativos que se traduzam em vantagens para o utente, para os 

profissionais, para as organizações (melhoria da acessibilidade do utente ao SNS, integração de 

cuidados, maximização da capacidade instalada, minimização de custos e redução dos desperdícios 

organizacionais e financeiros). A ARS Norte incrementará a coordenação estratégica com os ACeS, 

promovendo a qualidade organizacional e a melhoria da eficiência na utilização dos recursos.  

B - Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização 

A contratualização, compromisso explícito entre o financiador e o prestador, deve ser entendida como 

processo negocial de objetivos de desempenho e visa: (a) melhorar o nível de saúde da população; (b) 

responder com efetividade às necessidades de saúde; (c) obter eficiências na utilização dos recursos 

(financeiros e humanos); (d) melhorar os ambientes organizacionais; (e) reforçar o papel do cidadão no 

sistema de saúde. 

Importa dar sequência à experiência já adquirida no processo negocial com os ACeS e Hospitais, 

alargando- o a um conjunto mais vasto de unidades funcionais. 

Definir objetivos que espelhem todas as vertentes da prestação de cuidados, para que a avaliação do 

processo de contratualização, traduza cada vez mais, a performance de cada 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, respondendo à medida 

inscrita nas Grandes Opções do Plano; b) Monitorizar o perfil de prescrição dos profissionais do SNS, 

coligindo e fornecendo informação que permita uma análise critica interpares das práticas utilizadas; c) 

Promover o recurso a medicamentos genéricos; d) consolidar a prática de auditorias financeiras e clínicas 

como instrumento de gestão proactiva; e) estimular a criação de novos protocolos de articulação entre 
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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.  

Linha Estratégica III - Mmelhorar a capacidade resolutiva dos serviços afetos à ARS Norte 

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

cidadãos, e será executada através dos seguintes objetivos estratégicos.  

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

Literacia em saúde entendido como as competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e 

a aptidão dos indivíduos para acederem, entenderem e utilizarem a informação, de uma forma que 

promova e mantenha a boa saúde, é bem mais, do que ser capaz de ler panfletos e agendar consultas. 

Apoiar e promover o desenvolvimento de bibliotecas digitais de saúde. Propiciar as condições para a 

implementação de Planos Individuais de Cuidados (PIC) a utentes com multimorbilidade, 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 



 

  Página 26 de 64 

 

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 problemas associados aos comportamentos aditivos e dependências 

Criar condições para que o processo de integração do IDT/SICAD na rede de prestação da ARS Norte se 

processe sem roturas no modelo de prestação de cuidados. Promover uma articulação de serviços que 

melhore a eficiência operativa, garantindo uma comunicação entre serviços que traga mais-valias ao 

desempenho da organização. Pugnar por soluções que garantam a melhor capacidade de resposta aos 

problemas associados aos comportamentos aditivos e dependências.  

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.  

Linha Estratégica IV - Melhorar a comunicação interna e externa em ordem à prestação de um serviço 

mais próximo do cidadão 

Esta linha estratégica visa melhorar a transparência da organização, agilizando formas de comunicação 

expeditas, proporcionando melhor cidadania em saúde.  

A - Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis 

Cada vez se torna mais importante que o cidadão seja responsável pela sua saúde e tome as decisões 

mais adequadas. Importa que os serviços de saúde, em parceria com outras entidades, promovam 

condições favorecedoras ao conhecimento em saúde e aptidão para uma escolha informada. 

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.  
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D - Valorizar o capital humano da organização 

Nos ambientes organizacionais de conhecimento intensivo e de elevada complexidade gestionária é 

imperativo o desenvolvimento de uma cultura de valorização dos recursos humanos, acionando os 

processos relacionados com o conhecimento: criação/aquisição, partilha/transferência, armazenamento, 

utilização- no sentido da consecução dos objetivos da organização. [Valorização dos recursos humanos 

afetos à Administração Pública] 
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II.2. CONCORDÂNCIA ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Garantir o cumprimento dos Programas 
Prioritários do Plano Nacional de Saúde 

OOP6 Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/Sida 

OOP7 
Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação 
garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de 
vacinação/vacinação contra a gripe sazonal 

Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários 

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

Promover a realização de rastreios de base 
populacional 

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

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

OOP5 
Alargar a implementação do programa de rastreios de saúde 
visual a todas as crianças que perfaçam 2 e 4 anos no ano civil 
em 2021 

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

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

Melhorar a equidade no acesso aos serviços 
de cuidados de saúde 

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

 

LINHA ESTRATÉGICA 
GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Melhorar a eficiência económica e 
operacional  

OOP19 Qualificar o parque de edificações da ARS Norte  

OOP13 
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 

OOP14 
Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização 
associando a responsabilização ao desempenho 

OOP11 
Promover a integração de doentes na rede de Cuidados 
Continuados e Integrados 

Racionalizar o uso do medicamento e MCDT  OOP10 Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos  

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

OOP18 
Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde 
hospitalares 
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LINHA ESTRATÉGICA 
 MELHOR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AFETOS À ARS NORTE 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

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

OOP9 
Implementar no âmbito do Programa de Promoção de Saúde 
Oral experiências piloto de realização de consultas de Saúde 
Oral nos Cidadãos de Saúde Primários 

 

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

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Promover a cidadania e a responsabilidade 
social 

OOP17 

Modernizar e simplificar a utilização dos serviços de saúde, 
através da transformação digital de muitos dos processo 
implicados no acesso aos cuidados de saúde (contributo para 
medidas SIMPLEX preconizadas na alínea b) do artigo 28º LOE) 

OOP16 
Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta 
mais útil às necessidades dos profissionais de saúde e do 
cidadão 

Valorizar o capital humano da organização 
 

OOP15 
Adequar o plano de formação da região norte às prioridades 
estratégicas da ARS Norte  

OOP12 
Implementar medida que favoreçam a conciliação da vida 
profissional com a vida pessoal e familiar prevenindo o 
absentismo  

 

 

Distribuição dos objetivos operacionais e indicadores por Linha Estratégica 

 
OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 
INDICADORES 

LINHA I - Garantir o acesso aos cuidados de saúde considerados adequados à 
satisfação das necessidades da população da região norte 

8 42,1% 18 40,9% 

LINHA II - Garantir um SNS sustentável e bem gerido 6 31,6% 15 34,1% 

LINHA III - Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde afetos à ARS Norte 1 5,3% 1 2,3% 

LINHA IV - Garantir a comunicação externa e interna em ordem à prestação de um 
serviço mais próximo do cidadão 

4 21,1% 10 22,7% 

 19 100,0% 44 100,0% 

 

Distribuição dos objetivos operacionais e indicadores por Parâmetro do objetivo 

Parâmetro do objetivo  Objetivos Operacionais  Indicadores  

Eficácia 9 47,4% 19 43,2% 

Eficiência 5 26,3% 11 25,0% 

Qualidade 5 26,3% 14 31,8% 

  19 100,0% 44 100,0% 
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II.3. MEDIDAS TRANSVERSAIS 

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

transversais:  

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

de uma cultura crítica aos desperdícios  

 Medidas de gestão orientadas para a cooperação interinstitucional das plataformas de prestação de 

cuidados 

  Implementação de uma política de comunicação centrada na qualidade do SNS  

 Integração dos sistemas de informação, aumentando-se a sua fiabilidade e interoperabilidade. 

 Observância do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC)  

 Efetivação do Plano de Racionalização da Ocupação do Espaço do Ministério da Saúde  

 Adoção de medidas de desmaterialização e de simplificação, que garantam uma resposta rápida e 

eficiente aos cidadãos.  

 Modernização administrativa e inovação pública e social - SIMPLEX 20-21 
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III. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 
  



II.4. QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2021 
 

ANO: 2021   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

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 

 

OBJECTIVOS 
ESTRATÉGICOS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DESIGNAÇÃO  

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

OE 2  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 

EFICÁCIA                                 

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

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

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

64 71 73 75 76 77 77 78 1 80 50% A2 B1 C1 P 

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

87 96 98 98 98 98 97 98 1 100 50% A2 B1 C1 P 

OOP2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte (OE1) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

2.1 
Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados 
Continuados Integrados na região norte 

5 5 10 1 5 2 3 5 1 10 100% A2 B1 C1 P 
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OOP3: Reforçar a cobertura populacional e geográfica dos programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE4) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

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

34 n.d. 47 45 52 56 23 56 2 70 25% A2 B1 C1 P 

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

n.d. n.d. 47 53 55 61 27 60 2 70 25% A2 B1 C1 P 

3.3 
Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do 
cancro do colon e reto 

n.a. n.a. n.a. 8 30 75 83 90 2 100 25% A2 B1 C1 P 

3.4 
Taxa de cobertura populacional do rastreio do cancro do colon e reto 
entre a população dos 50-74 anos elegível no ano 

n.a. n.a. n.a. n.a 17% 35% 40% 50% 3 100 25% A2 B1 C1 P 

OOP4:Alargar a cobertura do programa de rastreio da retinopatia diabética de base populacional (OE-1, OE-3) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

4.1 
Percentagem de diabéticos convidados para realizar no ano, o 
rastreio da retinopatia diabética  

n.d. n.d. n.d. 62 63 66 45 60 3 90 50% A2 B1 C3 P 

4.2 
Percentagem de diabéticos que realizaram no ano o rastreio da 
retinopatia diabética  

n.d. n.d. n.d. 25 40 E 42 27 37 2 60 50% A2 B1 C3 P 

OOP5:Alargar a implementação do programa de rastreio da saúde visual a todas as crianças que perfaçam 2 e 4 anos no ano civil de 2021 (OE1, OE3) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

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

n.a n.a n.a 50 96 100 67 83 4 100 50% A2 B1 C3 P 

5.2 
Percentagem de ACES/ULS abrangidos pelo programa de rastreio da 
saúde visual infantil a crianças de 4 anos 

n.a n.a n.a n.a 17 50 75 83 4 100 50% A2 B1 C3 P 
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OOP6:Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

6.1 
Variação (%) do nº de testes de diagnóstico da infeção por VIH nos 
ACeS, ULS, CAD, DICAD e ONG da região Norte, face ao ano anterior 

n.d. n.d. n.d. 46 21 5 -16 10 5 25 100% A2 B1 C1 P 

OOP7:Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal (OE1) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

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

98 98 98 97 97 97 97 97 1 100 60% A2 B2 C1 P 

7.2 
Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos 
institucionalizados (%) 

95 94 94 95 93 93 97 90 1 100 40% A2 B3 C1 P 

OOP8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (OE1;OE3) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

8.1 
Percentagem de CRI's (Centro de Respostas Integradas) com 
intervenções preventivas de cariz universal e/ou seletiva 
implementadas  

n.d. n.d. n.d. 49 n.a. n.a n.a. 100 5 n.a. 25% A3 B5 C2 P 

8.2 
Número de CRI’s com articulação estruturada e efetiva 
(referenciação) no âmbito dos comportamentos aditivos e 
dependências junto dos cuidados de saúde primários 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 1 10 25% A3 B5 C2 p 

8.3 Percentagem de novos utentes atendidos nas unidades da DICAD 19 23 24 23 23 23 17 23 2 33 25% A2 B1 C1 P 
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8.4 
Percentagem de utentes com tipo de inscrição PLA (Problemas 
Ligados ao Álcool) e/ou OSPA (Consumo de Substâncias Psicoativas 
Ilícitas) em consulta social, com necessidades sociais identificadas 

n.d. n.d. n.d. n.d. 74 64 50 65 5 80 25% A2 B1 C1 P 

OOP9: Implementar no âmbito do Programa de Promoção da Saúde Oral, experiencias piloto de realização de consultas de Saúde Oral nos cuidados de saúde primários (OE-1, OE-3) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

9.1 
Número de concelhos da região norte que vão ter consultas de Saúde 
Oral no âmbito das experiencias piloto definidas no Despacho 8591-
B/2016 

n.a. n.a. n.a. 6 15 34 38 44 2 60 100% A2 B1 C3 P 

EFICIÊNCIA 

OOP10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2)  

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

10.1 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos 
genéricos, no total de embalagens de medicamentos faturados em 
farmácias de oficina (%) 

42 42 42 42 43 43 44 44 2 60 40% A3 B3 C2 P 

10.2 
Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritas 
nos CSP.  

61 63 64 64 65 66 67E 68 2 75 60% A3 B1 C2 P 

OOP11: Promover a integração de doentes na rede de cuidados continuados e integrados (OE1;OE2) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

11.1 
Percentagem de utentes integrados na RCCI no total de doentes 
referenciados 

n.d. n.d. n.d. n.d. 94 97 92 93 1 100 50% A2 B1 C2 P 

11.2 
Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de 
ECCI da região norte (%) 

65 69 n.d. 70 74 81 76 78 2 85 50% A2 B1 C2 P 
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OOP12: Implementar medidas que favoreçam a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar prevenindo o absentismo (art.º 28 da LOE) (OE2) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

12.1 
Percentagem de trabalhadores dos serviços centrais com horário 
flexível, por responsabilidade familiar, com ajustamento plataformas 
fixas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 78 80 2 95 30 A3 B5 C4 P 

12.2 
Percentagem de trabalhadores dos serviços centrais com regime de 
trabalho misto (teletrabalho/trabalho presencial) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 75 75 2 90 40 A3 B3 C4 P 

12.3 
Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de 
avaliação de desempenho 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. 81 90 2 100 30 A3 B3 C4 P 

OOP13: Realizar auditorias no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

13.1 
Número de Entidades Convencionadas para a realização de MCDT 
que foram alvo de auditorias. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 4 E 7 17 4 1 8 50% A3 B2 C2 P 

13.2 
Número de Serviços (concentrados e desconcentrados) da ARSN,I.P. 
alvo de Auditorias Internas  

4 5 6 n.d. 7 E 14 14 7 2 12 50% A3 B3 C2 P 

OOP14: Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização associando a responsabilização ao desempenho (OE1, OE2) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

14.1 
Percentagem de ACES com equipas em recuperação da atividade ao 
abrigo da Portaria 54/2001 (incentivo excecional) 

n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. 50 8 75 60% A3 B5 C2 P 
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14.2 
Variação percentual do número de consultas médicas presenciais 
realizadas face ao ano anterior (variação positiva) 

n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. 12 2 25 40% A2 B5 C2 P 

QUALIDADE 

OOP15: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2, OE4) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

15.1 

Percentagem de ações financiadas pelo POISE, NORTE 2020 e CIG, 
versando áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas prioritários", "Cuidados Integrados" e 
"Tecnologias de Informação e Comunicação"  

60 60 90 70 90 E 95 90 90 5 100 100% A3 B3 C4 P 

OOP16: Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil às necessidades dos profissionais de saúde e do cidadão (OE4) -R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

16.1 
Número de meses para disponibilizar no portal da ARS a atualização 
da ferramenta informática relativa à morbilidade nos CSP 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 1 6 30% A3 B5 C4 N 

16.2 
Número de Relatórios mensais de monitorização dos tempos de 
espera para cirurgia e para a 1ª consulta hospitalar disponibilizados no 
portal ARS 

10 10 12 12 12 12 12 12 1 n.a 40% A3 B3 C4 P 

16.3 
Número de Relatórios mensais de monitorização de medicamentos 
dispensados em ambulatório na região norte, disponibilizados no 
portal ARS 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 12 12 1 n.a 40% A3 B3 C4 P 

OOP17: Modernizar e simplificar a utilização dos serviços de saúde, através da transformação digital de muitos dos processo implicados no acesso aos cuidados de saúde (contributo para medidas SIMPLEX preconizadas na 
alínea b) do artigo 28º LOE) 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

17.1 
Nº freguesias que disponibilizam um Balcão SNS para acesso dos 
cidadãos aos vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 44 70 5 120 20% A3 B5 C4 P 

17.2 
Nº meses para instalação da infraestrutura central que servirá de 
suporte á implementação de quiosques de saúde nas USF 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 1 n.a. 30% A3 B5 C4 P 
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17.3 
Nº USF que têm instalado um novo sistema de gestão de atendimento 
telefónico (Tele Q) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 75 10 330 50% A3 B5 C4 P 

OOP18: Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE2;OE3) - R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

18.1 
Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2021 dos utentes 
em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses) 

2,8 2,8 2,8 2,8 3 2,9 3E 2,8 0,2 2 20% A2 B1 C2 P 

18.2 
Percentagem de inscritos em Lista de Espera para Cirúrgica Oncológica 
(LICO) dentro do TMRG 

n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 65 74 80 5 100 20% A2 B1 C2 P 

18.3 
Percentagem de pedidos em Lista de Espera para 1ª Consulta (CTH) 
dentro do TMRG 

n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d 72 75 3 100 20% A2 B1 C2 P 

18.4 
Percentagem de inscritos em Lista de Espera para 1ª Consulta (CTH) 
com tempo de espera inferior a 9 meses 

n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 87 79 90 2 100 20% A2 B1 C2 P 

18.5 Taxa de ambulatorização cirúrgica (%) n.d. n.d. 59 63 65 65 66 67 2 75 20% A2 B1 C2 P 

OOP19: Qualificar o parque de edificações da ARS Norte (OE2) - R 

INDICADORES   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Meta 
2021 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Tipo de 

Indicador 
(A) 

Meta face 
ao 

 Resultado 
anterior (B) 

Objetivo  
Interinstitucional 

[C] 

Identificação  
do Indicador 

(D) 

19.1 Nº Unidades de saúde que concluem a construção em 2021 n.d. n.d. 1 1 2 1 1 2 1 4 50% A2 B1 C2 P 

19.2 
Nº Unidades de saúde que concluem a remodelação completa das 
instalações em 2021 

n.d. n.d. n.d. 2 1 1 1 1 1 4 50% A2 B3 C2 P 

NOTA EXPLICATIVA 

OE= Objetivo Estratégico; OOP = Objetivo Operacional; R 0 Relevante; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final 

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS 

A preencher nas fases de monitorização e avaliação final  

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 



IV – RECURSOS HUMANOS 

 

No atual contexto de crise pandémica, a ação gestionária da ARS Norte está comprometida com a necessidade de 

reforçar os efetivos profissionais diretamente implicados na prestação direta de cuidados de saúde.  

 

Carreira Profissional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Assistente Operacional 855 843 806 757 701 703 977 

Assistente Técnico 1838 1871 1916 1993 1948 1977 2205 

Dirigente 15 14 13 13 13 14 14 

Enfermagem 2522 2590 2623 2747 2765 2760 3011 

Informática 24 24 24 23 24 25 24 

Médico 2466 2606 2684 2742 2724 2685 2693 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 187 191 188 196 188 186 235 

Técnico Superior de Saúde 141 140 136 153 150 150 149 

Técnico Superior 363 371 376 382 372 404 477 

TOTAL 8411 8650 8766 9006 8885 8904 9785 
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Plano de Formação 

 
 

Área Temática  Volume Formação (horas) % 

CCI 384 0,5% 

Comportamentos Aditivos 7790 9,3% 

Compras Públicas 1348 1,6% 

Controlo Infeção 471 0,6% 

CSP 4512 5,4% 

Cuidados Continuados 2032 2,4% 

Cuidados Paliativos 4016 4,8% 

Diabetes 240 0,3% 

Direito 1856 2,2% 

Doenças Cardiovasculares 224 0,3% 

Doenças oncológicas 224 0,3% 

DRH 192 0,2% 

DSP 777 0,9% 

Emergência Médica  712 0,8% 

Geriatria 112 0,1% 

Gestão e Administração 22780 27,2% 

GIE 64 0,1% 

Igualdade de Género 5568 6,6% 

Investigação 350 0,4% 

Logística 224 0,3% 

Melhoria da Qualidade 3367 4,0% 

Migrações 224 0,3% 

Migrantes 448 0,5% 

Oncologia 224 0,3% 

Qualidade em Saúde 3168 3,8% 

Saúde Escolar 448 0,5% 

Saúde Mental 13744 16,4% 

Saúde Pública 2192 2,6% 

SSST 704 0,8% 

Tabagismo 1152 1,4% 

TDT 448 0,5% 

TIC 1488 1,8% 

Violência e Maus Tratos 1600 1,9% 

Violência no Trabalho 728 0,9% 

Total Geral 83811 100,0% 
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V - RECURSOS FINANCEIROS 

 

Verifica-se a usual rigidez na estrutura do orçamento de funcionamento (OF), com o peso das rubricas “Aquisições e 

bens e Serviços Correntes” e a “Despesas de Pessoal” a representar 99,2% do OF prevista para 2021. No entanto, 

será de relevar, para o ano de 2021, o acréscimo financeiro na rubrica “Outras Despesas Correntes e de Capital”, com 

uma expressão absoluta de 7.019.894€ em relação ao ano anterior. 

 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Previsto 

 Orçamento de Funcionamento  1.464.521.861 1.468.387.024 1.525.051.703 1.513.804.187 1.446.078.453 1.415.099.190 

 Despesas com Pessoal  330.545.579 352.841.915 365.463.518 364.097.718 390.566.180 341.328.454 

 Aquisições de Bens e Serviços Correntes  1.124.750.895 1.110.877.268 1.153.409.816 1.145.326.014 1.051.311.757 1.062.550.326 

 Outras Despesas Correntes e de Capital  9.225.387 4.667.841 6.178.369 4.380.455 4.200.516 11.220.410 

        

 Outros Valores        

 Orçamento de Investimento  1.449.484 4.243.948 3.290.796 2.117.416 3.373.800 4.023.389 

 Fundos Alheios    119.535.261    

 TOTAL   1.465.971.345 1.472.630.972 1.647.877.760 1.515.921.603 1.449.452.253 1.419.122.579 

 
 
 

  2021 Previsto     
 Despesas com Pessoal           341.328.454    24,1% 

 98,9% 
 Aquisições de Bens e Serviços Correntes       1.062.550.326    74,9%   

 Outras Despesas Correntes e de Capital             11.220.410    0,8% 
  

 Orçamento de Investimento                4.023.389    0,3% 
  

       1. 419.122.579    100,0% 
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VI - INDICADORES POR UNIDADE ORGÂNICA 
 

  Próprios QUAR Total   

Assessoria   4 4 7,8% 

Departamento de Contratualização   13 13 25,5% 

Departamento de Estudos e Planeamento   10 10 19,6% 

Departamento de Gestão e Administração Geral   3 3 5,9% 

Departamento de Recursos Humanos 1 5 6 11,8% 

Departamento de Saúde de Pública  3 3 6 11,8% 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências   5 5 9,8% 

Gabinete de Instalações e Equipamentos 1 1 2 3,9% 

Unidade de Auditoria Controlo Interno    2 2 3,9% 

Total 5 46 51 100,0% 

 

 

 

 
ASSESSORIA 

Ordem QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP10 
Aumentar a prescrição de medicamentos 
genéricos  

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

44% 

Percentagem de embalagens de 
medicamentos genéricos prescritas nos 
CSP.  

68% 

2 QUAR_OOP9 

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

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

44 

3 QUAR_OOP16 
Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o 
uma ferramenta mais útil 

Número de Relatórios mensais de 
monitorização de medicamentos 
dispensados em ambulatório na região 
norte, disponibilizados no portal ARS 

12 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Ordem QUAR/PLANO  OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP17 

Modernizar e simplificar a utilização dos 
serviços de saúde, através da transformação 
digital de muitos dos processo implicados no 
acesso aos cuidados de saúde (contributo 
para medidas SIMPLEX preconizadas na alínea 
b) do artigo 28º LOE) 
  
  

Nº freguesias que disponibilizam um 
Balcão SNS para acesso dos cidadãos aos 
vários serviços digitais do Serviço 
Nacional de Saúde 

70 

Nº meses para instalação da 
infraestrutura central que servirá de 
suporte à implementação de quiosques 
de saúde nas USF 

12 

Nº USF que têm instalado um novo 
sistema de gestão de atendimento 
telefónico (Tele Q) 

75 

 

DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Ordem   QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP1 
Reforçar o modelo organizativo de prestação 
de cuidados de saúdes primários baseado no 
modelo USF 

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

78% 

2 QUAR_OOP2 
Aumentar o acesso à Rede de Cuidados 

Continuados na região norte 
Variação percentual do número de 
lugares na RCCI na região norte 

5% 

3 QUAR_OOP18 
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) 

2,8 

Percentagem de inscritos em Lista de 
Espera para Cirúrgica Oncológica (LICO) 
dentro do TMRG 

80% 

Percentagem de pedidos em Lista de 
Espera para 1ª Consulta (CTH) dentro do 
TMRG 

75% 

Percentagem de inscritos em Lista de 
Espera para 1ª Consulta (CTH) com 
tempo de espera inferior a 9 meses 

90% 

Taxa de ambulatorização cirúrgica (%) 67% 

4 QUAR_OOP11 
Promover a integração de doentes na rede de 

cuidados continuados e integrados  

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

78% 

Percentagem de utentes integrados na 
RCCI no total de doentes referenciados 

93% 

5 QUAR_OOP14 
Desenvolver e aprofundar o processo de 
contratualização associando a 
responsabilização ao desempenho  

Percentagem de ACES com equipas em 
recuperação da atividade ao abrigo da 
Portaria 54/2001 (incentivo excecional) 

50%  

Variação percentual do número de 
consultas médicas presenciais realizadas 
face ao ano anterior (variação positiva) 

 12% 

6 PLANO 

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

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

100 

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

100 
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DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTO ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

 Ordem QUAR/PLANO  OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP8 

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

dependências  

Percentagem de CRI's (Centro de 
Respostas Integradas) com intervenções 
preventivas de cariz universal e/ou 
seletiva implementadas  

100% 

Promover a implementação da rede de 
referenciação/ articulação no âmbito dos 
comportamentos aditivos e 
dependências junto dos cuidados de 
saúde primários 

5 CRI 

Percentagem de novos utentes nas 
unidades da DICAD 

23% 

% de utentes (PLA e OSPA) em consulta 
social com necessidades sociais 
identificadas 

65% 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

Ordem   QUAR/PLANO OBJETIVO    
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP3 
Reforçar a cobertura populacional e 

geográfica dos programas de rastreios 
oncológicos de base populacional 

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

56% 

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

60% 

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

90% 

Taxa de cobertura populacional do 
rastreio do cancro do colon e reto entre a 
população dos 50-74 anos elegível no ano 

50% 

2 QUAR_OOP4 
Alargar a cobertura do programa de 

retinopatia diabética de base populacional 

Percentagem de diabéticos convidados 
para realizar no ano, o rastreio da 
retinopatia diabética 

60% 

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

37% 

3 QUAR_OOP5 
Alargar a implementação regional do 
programa de rastreio de saúde visual 

infantil 

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

83% 

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

83% 

4 QUAR_OOP16 
Requalificar o Portal da ARS Norte 

tornando-o uma ferramenta mais útil 

Número de Relatórios mensais de 
monitorização de medicamentos 
dispensados em ambulatório na região 
norte, disponibilizados no portal ARS 

12 

Número de Relatórios mensais de 
monitorização dos tempos de espera 

para cirurgia e para a 1ª consulta 
hospitalar disponibilizados no portal ARS 

12 

 



 

  Página 45 de 64 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Ordem  QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021  

1 PLANO 
Reduzir a taxa de notificação de 
tuberculose para 21 casos por 100 mil 
habitantes por ano 

Taxa de notificação de tuberculose no ano 
n-1 (SVIG-TB) 

21% 

2 PLANO 
Manter sucesso terapêutico em casos de 
tuberculose acima de 80% 

Proporção de casos de tuberculose 
diagnosticados no ano n-2 com registo de 
sucesso terapêutico (SVIG-TB) 

80% 

3 QUAR_OOP7 

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 7 anos no ano de 
avaliação  

97% 

Taxa de cobertura vacinal com vacina da 
gripe em idosos institucionalizados 

90% 

4 QUAR_OOP6 
Promover o diagnóstico precoce da 
infeção por VIH/SIDA 

Variação (%) do nº de testes de 
diagnóstico da infeção por VIH nos CSP, 
OBC, CAD e DICAD  

10% 

5  PLANO 
Avaliar o processo de extensão dos Planos 
Locais de Saúde (PLS) a 2020, em 
articulação com o PNS 

Nº de PLS cuja extensão a 2020 foi avaliada 6 

6  QUAR_OOP16 

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 a atualização da ferramenta 
informática relativa à morbilidade nos CSP 

10 

 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 Ordem QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP1 
Reforçar o modelo organizativo de prestação 
de cuidados de saúde primários baseados nas 
Unidades de Saúde Familiar  

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

98% 

2 QUAR_OOP12 
Implementar medidas que favoreçam a 

conciliação da vida profissional com a vida 
pessoal e familiar prevenindo o absentismo  

Percentagem de trabalhadores dos 
serviços centrais com horário flexível, por 
responsabilidade familiar, com 
ajustamento plataformas fixas 

80% 

Percentagem de trabalhadores dos 
serviços centrais com regime de trabalho 
misto (teletrabalho/trabalho presencial) 

75% 

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

90% 

3 QUAR_OOP15 
Adequar o plano de formação da região norte 
às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP  

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

90 

4 PLANO  
Garantir a implementação efetiva da avaliação 
de desempenho dos trabalhadores 

Percentagem de colaboradores com a 
Avaliação de Desempenho (SIADAP 3) 
referente ao biénio 2019/2020 concluída 
até 30 novembro 2021 

85% 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Ordem   QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP19 
Qualificar o parque edificado da ARS Norte – 
Plano Operacional 

Número de Unidades de saúde que 
concluem a construção  

2 

Número de Unidades de saúde que 
concluíram a remodelação completa  

1 

2 PLANO 
Qualificar o parque edificado da ARS Norte – 
Plano Operacional 

Número de Unidades de saúde que 
iniciam a remodelação 

1 

 

 

UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

Ordem QUAR/PLANO OBJETIVO INDICADOR 
Meta 
2021 

1 QUAR_OOP13 
Realizar auditorias no âmbito do Sistema de 
Controlo Interno com vista à prevenção de 
riscos de corrupção e infrações 

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

4 

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

7 

 



 

ANEXO – MAPA DE CONCORDÂNCIA  
 

ASSESSORIAS 

Objetivo Estratégico - 
Assessorias 

Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro do 

Objetivo 
Indicador 

META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Promover experiências piloto 
que reforcem a capacidade 

resolutiva e literacia em saúde 

Implementar no âmbito 
do Programa de Saúde 
Oral, experiências de 

realização de consultas 
de Saúde Oral nos CSP 

OOP9 EFICÁCIA 

Nº de concelhos da 
Região Norte com 

consultas de Saúde Oral 
no âmbito da 

experiência piloto 
definida no Despacho 

8591-B/2016 

44 QUAR 

 

Linha Estratégica 
III: Melhorar a 

capacidade 
resolutiva dos 

serviços de saúde 
afetos à ARS 

Norte 

  
  
  

Racionalizar o uso do 
medicamento e MCDT 

Aumentar a prescrição 
dos genéricos 

OOP10 EFICIÊNCIA 

Percentagem do 
consumo de 

embalagens de 
medicamentos 
genéricos de 

medicamentos 
genéricos, no total de 

embalagens de 
medicamentos 

faturados em farmácias 
de oficina 

44% QUAR 
Linha Estratégica 

II: Garantir um 
SNS sustentável e 

bem gerido 
 

Percentagem de 
embalagens genéricos 

prescritos nos CSP 
68% QUAR 

Promover a cidadania e a 
responsabilidade social  

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

OOP16 QUALIDADE 

Nº de relatórios 
mensais de 

monitorização de 
medicamentos 

dispensados em 
ambulatório da região 
norte, disponibilizados 
no Portal da ARS Norte 

12 QUAR 

Linha Estratégico: 
Garantir a 

comunicação 
interna e externa 

em ordem à 
prestação de um 

serviço mais 
próximo do 

cidadão  
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

Objetivo 
Estratégico  

Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro 
do Objetivo 

Indicador 
META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e 
externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Promover a 
realização de 

rastreios de base 
populacional 

Reforçar a cobertura 
populacional e 
geográfica dos 

programas de rastreio 
oncológico de base 

populacional 

OOP3 EFICÁCIA 

Percentagem de mulheres que realizaram o rastreio 
do cancro do colo do útero, organizado, no total da 

população feminina 25-60 anos elegíveis no ano. 
56% QUAR 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Linha Estratégica I: 
Garantir o acesso 
aos cuidados de 

saúde considerados 
adequados à 

satisfação das 
necessidades da 

população da 
região norte 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Percentagem de mulheres que realizaram o rastreio 
do cancro da mama, organizado, no total da 

população feminina dos 50-69 anos elegíveis no ano. 
60% QUAR 

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

90% QUAR 

Taxa de cobertura populacional do rastreio do cancro 
do colon e reto entre a população dos 50-74 anos 

elegível no ano 
50% QUAR 

Alargar a cobertura do 
programa de 

retinopatia diabética 
de base populacional 

OOP4 EFICÁCIA 

Percentagem de diabéticos convidados para realizar 
no ano, o rastreio da retinopatia diabética 

60% QUAR 

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

37% QUAR 

Alargar a 
implementação 

regional do programa 
de rastreio de saúde 

visual infantil 

OOP5 EFICÁCIA 

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

anos 
83% QUAR 

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

anos 
83% QUAR 

Promover a 
cidadania e a 

responsabilidade 
social 

Requalificar o Portal 
da ARS Norte 

tornando-o uma 
ferramenta útil 

OOP16 QUALIDADE 

Número de Relatórios mensais de monitorização de 
medicamentos dispensados em ambulatório na região 

norte, disponibilizados no portal ARS 
12 QUAR 

Linha Estratégica 
IV: Garantir a 
comunicação 

interna e externa 
em ordem à 

prestação de um 
serviço mais 

próximo do cidadão 

Número de Relatórios mensais de monitorização de 
medicamentos dispensados em ambulatório na região 

norte, disponibilizados no portal ARS 
12 QUAR 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO - A 

Objetivo Estratégico  Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro 
do Objetivo 

Indicador 
META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e 
externas 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 

Observações 

Consolidar a reforma dos 
cuidados de saúde primários 

Reforçar o modelo 
organizativo de prestação 

de cuidados de saúdes 
primários baseado no 

modelo USF 

OOP1 EFICÁCIA 
Percentagem de utentes inscritos em 

USF nos ACES/ULS da região norte 
 78% QUAR  

  
  

Linha 
Estratégica I: 

Garantir o 
acesso aos 

cuidados de 
saúde 

considerados 
adequados à 

satisfação das 
necessidades 
da população 

da região 
norte  

  
  
  

  
  
  
  
  

Melhorar a equidade no 
acesso aos serviços de 

cuidados de saúde 

Aumentar o acesso à Rede 
de Cuidados Continuados 

na região norte 
OOP2 EFICÁCIA 

Variação percentual do número de 
lugares na RCCI na região norte 

 5% QUAR  

Adequar a oferta e melhorar 
a eficiência e qualidade dos 

serviços hospitalares 

Promover a melhoria do 
acesso a cuidados de saúde 

hospitalares 
OOP18 QUALIDADE 

Mediana do tempo de espera a 31 de 
dezembro dos utentes em LIC (em 

meses) 
 2,8 QUAR 

Linha 
Estratégia II: 
Garantir un 

SNS 
sustentável e 
bem gerido 

 
 
 

  

Percentagem de inscritos em Lista de 
Espera para Cirúrgica Oncológica (LICO) 

dentro do TMRG 
 80% QUAR 

Percentagem de pedidos em Lista de 
Espera para 1ª Consulta (CTH) dentro 

do TMRG 
75% QUAR 

Percentagem de inscritos em Lista de 
Espera para 1ª Consulta (CTH) com 
tempo de espera inferior a 9 meses 

 90% QUAR 

Taxa de ambulatorização cirúrgica 
(%)67% 

  QUAR 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO - B 

Objetivo Estratégico  Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 

Parâmetro 
do 

Objetivo 
Indicador 

Meta 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Desenvolver e aprofundar o 
processo de contratualização 

Promover a integração 
de doentes na rede de 

cuidados continuados e 
integrados  

OOP11 EFICIÊNCIA 

Taxa de ocupação dos lugares 
contratualizados com equipas 

de ECCI da região norte 
78% QUAR 

 

Linha Estratégica 
II: Garantir um 

SNS sustentável e 
bem gerido 

  
  
  
  

Percentagem de utentes 
integrados na RCCI no total de 

doentes referenciados 
93% QUAR 

Desenvolver e 
aprofundar o processo 

de contratualização 
associando a 

responsabilização ao 
desempenho  

OOP14 EFICIÊNCIA 

Percentagem de ACES com 
equipas em recuperação da 

atividade ao abrigo da Portaria 
54/2001 (incentivo excecional 

50% QUAR 

Variação percentual do 
número de consultas médicas 
presenciais realizadas face ao 

ano anterior (variação 
positiva) 

12% QUAR 

Melhorar a eficiência 
económica e operacional 

Facultar no sítio da ARS, 
aos serviços e ao 

cidadão, indicadores 
demográficos, sociais e 
de saúde, conforme o 
preconizado no artigo 

14.º do D.L. n.º 
139/2013, de 09 de 

Outubro 

PLANO EFICIÊNCIA 

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

SNS. 

100% 
Relatório de 
Atividades 

Atualização das listagens das 
entidades convencionadas da 
Região Norte, publicitadas no 

Sitio da ARSN, I.P. 

100% 
Relatório de 
Atividades 
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DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

Objetivo Estratégico   Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro 
do Objetivo 

Indicador 
META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e 
externas 

Contributo para as 
Orientações Estratégicas 

Observações 

Promover contextos 
favoráveis à saúde e 

desenvolver abordagens 
de prevenção e controlo 

de doenças 

Melhorar a 
capacidade de 
resposta aos 

problemas do 
consumo de 
substâncias 
psicoativas, 

comportamentos 
aditivos e 

dependências  

OOP8 EFICÁCIA 

Percentagem de CRI's (Centro de 
Respostas Integradas) com 

intervenções preventivas de 
cariz universal e/ou seletiva 

implementadas  

100% QUAR 

  
  
  
  

Linha Estratégica I: 
Garantir o acesso aos 

cuidados de saúde 
considerados adequados 

à satisfação das 
necessidades da 

população da região 
norte  

  
  
  
  

  
  

  
  

Promover a implementação da 
rede de referenciação/ 

articulação no âmbito dos 
comportamentos aditivos e 

dependências junto dos cuidados 
de saúde primários 

5 CRI QUAR 

Percentagem de novos utentes 
nas unidades da DICAD 

23% QUAR 

% de utentes (PLA e OSPA) em 
consulta social com necessidades 

sociais identificadas 
65% QUAR 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Objetivo Estratégico _ DGAG Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro do 

Objetivo 
Indicador 

META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Promover a cidadania e a 
responsabilidade social 

Modernizar e 
simplificar a utilização 
dos serviços de saúde, 

através da 
transformação digital 

de muitos dos processo 
implicados no acesso 

aos cuidados de saúde  

OOP17 EFICIÊNCIA 

Nº freguesias que 
disponibilizam um 

Balcão SNS para acesso 
dos cidadãos aos vários 

serviços digitais do 
Serviço Nacional de 

Saúde 

70 QUAR 

  
  

  

Linha Estratégica IV: 
Garantir a 

comunicação 
interna e externa 

em ordem à 
prestação de um 

serviço mais 

próximo do cidadão  
  

  

  
  

  

Nº meses para 
instalação da 

infraestrutura central 
que servirá de suporte à 

implementação de 
quiosques de saúde nas 

USF 

12% QUAR 

Nº USF que têm 
instalado um novo 

sistema de gestão de 
atendimento telefónico 

(Tele Q) 

75% QUAR 
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Objetivo Estratégico - 
DSP 

Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro 
do Objetivo 

Indicador 
META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e 
externas 

Contributo para as 
Orientações 
Estratégicas 

Observações 

Garantir o 
cumprimento dos 

programas prioritários 
do plano nacional de 

saúde 

Promover o diagnóstico 
precoce da infeção 

VIH/SIDA 
OOP6 EFICÁCIA 

Variação do número de testes 
de diagnóstico da infeção por 

VIH nos CSO, OBC, CAD e 
DICAD 

10% QUAR 

  
  
  

Linha Estratégica I: 
Garantir o acesso aos 

cuidados de saúde 
considerados 
adequados à 

satisfação das 
necessidades da 

população da região 
norte   

  

  
  
  

Promover a aplicação do 
Programa Nacional de 

Vacinação garantindo o 
controlo ou eliminação 

das doenças alvo de 
vacinação/vacinação 

contra a gripe sazonal 

OOP7 EFICÁCIA 

Taxa de cobertura vacinal com 
VASPR II na coorte que 

completa 7 anos no ano de 
avaliação  

97% QUAR 

Taxa de cobertura vacinal com 
vacina da gripe em idosos 

institucionalizados 
90% QUAR 

Reduzir a taxa de 
notificação de 

tuberculose para 21 
casos por 100 mil 

habitantes por ano 

PLANO EFICÁCIA 
Taxa de notificação de 

tuberculose no ano n-1 (SVIG-
TB 

21% 
Relatório de 
Atividades 

Manter sucesso 
terapêutico em casos de 

tuberculose acima de 
80% 

PLANO EFICÁCIA 

Proporção de casos de 
tuberculose diagnosticados no 
ano n-2 com registo de sucesso 

terapêutico (SVIG-TB) 

>80% 
Relatório de 
Atividades 

Promover contextos 
favoráveis à saúde e 

desenvolver 
abordagens de 

prevenção e controlo 
de doenças 

Avaliar o processo de 
extensão dos Planos 

Locais de Saúde (PLS) a 
2020, em articulação 

com o PNS 

PLANO QUALIDADE 
Nº de PLS cuja extensão a 2020 

foi avaliada 
6% 

Relatório de 
Atividades 

Promover a cidadania 
e a responsabilidade 

social 

Requalificar o Portal da 
ARS Norte tornando-o 

uma ferramenta mais útil 
às necessidades dos 

profissionais de saúde e 
do cidadão 

OOP16 QUALIDADE 

Número de meses para 
disponibilizar no Portal da ARS 

a atualização da ferramenta 
informática relativa à 
morbilidade nos CSP 

10% QUAR 

Linha Estratégica IV: 
Garantir a comunicação 

interna e externa em 
ordem à prestação de 

um serviço mais 

próximo do cidadão  
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo Estratégico - 
DRH 

Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro 
do Objetivo 

Indicador META 2021 
Fonte de 

Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e 
externas 

Contributo para as 
Orientações 
Estratégicas 

Observações 

Consolidar a reforma 
dos cuidados de saúde 

primários 

Reforçar o modelo 
organizativo de 

prestação de cuidados 
de saúde primários 

baseados nas Unidades 
de Saúde Familiar  

OOP1   

Percentagem de utentes inscritos 
nas unidades de saúde da região 

norte com médico de família 
atribuído a 31 de dezembro 

98% QUAR 

  
  
  
  
  

Linha Estratégica I: 
Garantir o acesso aos 

cuidados de saúde 
considerados 

adequados à satisfação 
das necessidades da 
população da região 

norte    

  
  
  
  
  

Valorizar o capital 
humano da 
organização 

  

Implementar medidas 
que favoreçam a 

conciliação da vida 
profissional com a vida 

pessoal e familiar 
prevenindo o absentismo  

OOP12 

  

Percentagem de trabalhadores dos 
serviços centrais com horário 
flexível, por responsabilidade 

familiar, com ajustamento 
plataformas fixas 

80% QUAR 

  
Linha Estratégica IV: 

Garantir a comunicação 
interna e externa em 

ordem à prestação de um 
serviço mais próximo do 

cidadão   
  
  

  

Percentagem de trabalhadores dos 
serviços centrais com regime de 

trabalho misto 
(teletrabalho/trabalho presencial) 

75% QUAR 

  

Percentagem de trabalhadores 
com processamento da valorização 
remuneratória no mês seguinte ao 

termo do seu processo de 
avaliação de desempenho 

90% QUAR 

Adequar o plano de 
formação da região norte 

às prioridades 
estratégicas da ARS 

Norte, IP  

00P15   

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% QUAR 

Melhorar a eficiência 
económica e 
operacional  

Garantir a 
implementação efetiva 

da avaliação de 
desempenho dos 

trabalhadores 

PLANO  

Percentagem de colaboradores 
com a Avaliação de Desempenho 

(SIADAP 3) referente ao biénio 
2019/2020 concluída até 30 

novembro 2021 

85% 
Relatório de 
Atividades 

Linha Estratégica II: 
Garantir um SNS 

sustentável e bem 
gerido 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Objetivo Estratégico - GIE Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro do 

Objetivo 
Indicador 

META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Melhorar a eficiência económica 
e operacional 

Qualificar o parque 
edificado da ARS Norte 
– Plano Operacional 

OOP19 QUALIDADE 

Número de Unidades 
de saúde que concluem 

a construção  
2 QUAR 

  
  

  

Linha Estratégica 
II: Garantir um 

SNS sustentável e 
bem gerido  

  
  

  
  

  

Número de Unidades 
de saúde que 
concluíram a 

remodelação completa  

1 QUAR 

Qualificar o parque 
edificado da ARS Norte 
– Plano Operacional 

PLANO QUALIDADE 
Número de Unidades 

de saúde que iniciam a 
remodelação 

1 
Relatório de 
Atividades 

 

UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

Objetivo Estratégico - Auditoria Objetivo Operacional 
Objetivo 

QUAR 
Parâmetro do 

Objetivo 
Indicador 

META 
2021 

Fonte de 
Verificação 

Eventuais 
dependências 

internas e externas 

Contributo para 
as Orientações 

Estratégicas 
Observações 

Melhorar a eficiência económica 
e operacional 

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

infrações 

OOP13 EFICIÊNCIA 

Número de Entidades 
Convencionadas para a 

realização de MCDT que 
foram alvo de 

auditorias. 

7 QUAR 

  
  

 Linha Estratégica 
II: Garantir um 

SNS sustentável e 
bem gerido 

  

  
  Número de Serviços 

(concentrados e 
desconcentrados) da 

ARSN,I.P. alvo de 
Auditorias Internas. 

7 QUAR 

 



VII - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 
 

Com a ambição de recuperar Portugal do severo choque económico e social induzido pela crise pandémica 

COVID-19, acelerar a transformação da economia portuguesa, promover a sua resiliência, tendo como objetivo a 

convergência mais rápida com os nossos parceiros da União Europeia, o PRR foi, como já referido, organizado 

em três dimensões de intervenção estrutural: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital.  

 

 

As três dimensões estruturantes do PRR 

 
 

 
Para cada uma das três dimensões foi identificado um conjunto de reformas e investimentos agregadores e com 

maturidade e potencial de transformação da nossa economia que foram organizados em 20 Componentes, as 

quais integram iniciativas que conduzem à implementação de 37 reformas e de 83 investimentos estruturantes.  

 

A Dimensão Resiliência  

Na dimensão de Resiliência foram consideradas 9 Componentes com vista a reforçar a resiliência social, 

económica e territorial do nosso país. Estas componentes incluem um conjunto robusto de intervenções em áreas 

estratégicas, designadamente a saúde, a habitação, as respostas sociais, a cultura, o investimento empresarial 

inovador, as qualificações e competências, as infraestruturas, a floresta e a gestão hídrica. Esta dimensão 

concentra 67% dos investimentos previstos no PRR nacional, no âmbito do Instrumento de Recuperação e 

Resiliência.  

 

COMPONENTE I - SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

OBJETIVO 

Esta componente pretende reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às 

mudanças demográficas e epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de custos 

crescentes em saúde e às expetativas de uma sociedade mais informada e exigente. 
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DESAFIOS 

Atualmente, o sistema de saúde português enfrenta importantes desafios associados à evolução das 

necessidades em saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população, destacando-se os seguintes 

desafios: 

a) Transição demográfica, caracterizada pelo aumento acelerado da população idosa e pela redução da 

população jovem; 

b) Alteração dos padrões de doença, com peso crescente das doenças crónicas e degenerativas (Portugal é o 3.º 

país da OCDE com maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos a viver com duas ou mais doenças 

crónicas, segundo o relatório Health at a Glance 2019), e aumento gradual da multimorbilidade, que já afeta mais 

de um terço da população portuguesa, de acordo com o 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 

elaborado pelo INSA (2016); 

c) Elevada mortalidade evitável, nomeadamente a que ocorre antes dos 70 anos de idade;  

d) Baixos níveis de bem-estar e qualidade de vida, essencialmente na população com mais de 65 anos; 

e) Fraca aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença, dois aspetos decisivos para responder pró-

ativamente à evolução das necessidades em saúde da população e para garantir a sustentabilidade dos sistemas 

de saúde e de proteção social; 

f) Fragmentação dos cuidados prestados, com elevada predominância de intervenções episódicas, 

descontinuadas, reativas e centradas no tratamento da doença. Vários estudos têm concluído que tais 

características conduzem a atrasos nos diagnósticos, nomeadamente nas doenças crónicas mais prevalentes 

(diabetes, cardiovasculares, oncológicas, respiratórias), à duplicação de cuidados, a admissões hospitalares 

evitáveis, a pior qualidade de vida e a custos mais elevados; 

g) Peso elevado de pagamentos diretos na saúde (out of pocket), que representam 29,5% da despesa total em 

saúde em Portugal (OCDE, 2020), valor mais elevado do que a média da UE (20,1%). 

 

REFORMAS 

Para responder aos desafios são necessárias as seguintes reformas: 

▪ Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

Esta reforma encontra-se em curso, assente na Lei de Bases da Saúde e assumindo a visão de que este nível de 

prestação de cuidados se constitui como um fator chave de modernização e um pilar de sustentação de todo o 

sistema de saúde, sendo inclusivamente responsável pela promoção da saúde da população. 

A implementação desta reforma passa por atuar nas seguintes áreas de intervenção: i) Promoção da saúde e de 

estilos de vida saudáveis; ii) Gestão da saúde, com aprofundamento dos programas de intervenção para 

responder às novas necessidades em saúde da população, nomeadamente na área da saúde infantil e juvenil, 

na saúde do adulto, na saúde do idoso, na saúde oral e na saúde mental; iii) Gestão integrada da doença, com o 

alargamento da capacidade resolutiva dos cuidados primários na resposta à doença aguda e à continuidade de 
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cuidados na doença crónica; iv) Integração e continuidade de cuidados, com gestão integrada dos percursos dos 

utentes, aprofundando a continuidade de cuidados e os mecanismos de articulação entre os utentes (e suas 

famílias) e as unidades funcionais de cuidados de saúde primários, os hospitais e as restantes redes de prestação 

de cuidados e de apoio social; v) Qualidade organizacional, com investimento na qualificação e modernização 

das instalações e equipamentos dos cuidados de saúde primários, de forma a melhorar as acessibilidades, a 

segurança, o conforto e a adequação dos centros de saúde aos novos modelos de prestação de cuidados; vi) 

Respostas de proximidade, com enfoque no domicílio e na comunidade, fomentando a desinstitucionalização e a 

ambulatorização dos cuidados, descentralizando competências na área da saúde para as autarquias locais, 

apostando na telessaúde e reforçando a articulação com as restantes estruturas. 

 

▪ Reforma para a Saúde Mental 

Estreitamente associada ao Plano Nacional de Saúde Mental, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 49/2008 de 6 de março, e à implementação da Estratégia para as Demências, esta reforma tem como objetivo 

atuar em 5 eixos de intervenção: 

i) Desinstitucionalizar os doentes residentes em hospitais psiquiátricos e em entidades das ordens 

Religiosas, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI, para respostas residenciais na 

comunidade;  

ii) Concluir a cobertura nacional de Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM), nas vertentes de 

internamento, ambulatório e intervenção comunitária;  

iii) Alargar a RNCCI-SM, com aumento progressivo da cobertura nacional e do número de lugares;  

iv) Qualificar os internamentos de psiquiatria forense e construir unidades forenses de transição para a 

comunidade (inimputáveis em liberdade para prova);  

v) Implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, promovendo uma sólida resposta 

intersectorial às pessoas que vivem com demência, às suas famílias e cuidadores, tirando partido 

das iniciativas que já existem com resultados positivos. 

 

▪ Reforma do modelo de governação dos hospitais públicos 

Aumentar a eficiência da resposta hospitalar no SNS, nomeadamente através de: i) reforma da organização e 

gestão interna dos hospitais; ii) reconfiguração da rede hospitalar, de acordo com o planeamento da capacidade 

em termos de volume de serviços, recursos humanos e infraestrutura; iii) melhoria da articulação com as restantes 

respostas do SNS, nomeadamente com os cuidados de saúde primários e com as redes de cuidados continuados 

integrados, paliativos e de saúde mental; iv) envolvimento dos profissionais e das estruturas intermédias na gestão 

dos hospitais; e v) centralização das respostas nas reais necessidades em saúde e bem-estar das pessoas. 
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INVESTIMENTOS 

Os investimentos a implementar são 9 e ascendem a 1.383 M€, seis de intervenção no Continente, dois na Região 

Autónoma da Madeira, e um na Região Autónoma dos Açores, conforme descrito seguidamente:  

 

Cuidados de Saúde Primários com mais respostas (466 M€) 

Este investimento visa suportar a concretização da Reforma dos cuidados de saúde primários, contribuindo para 

enfrentar os desafios com que o País se confronta no setor da Saúde, agudizados pelo impacto da pandemia 

COVID-19, e que exigem um SNS cada vez mais robusto, resiliente e eficaz na resposta às necessidades em 

saúde da população. O investimento pretende: 

a) Melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados, completando a cobertura nacional dos 

programas de rastreio de base populacional, reforçando a capacidade de diagnóstico precoce assegurando a 

continuidade dos cuidados ao longo da vida dos cidadãos: 

▪ Alargar os rastreios oncológicos a todos os centros de saúde, nomeadamente do cólon retal e do colo 

do útero; 

▪ Alargar o rastreio da retinopatia diabética a todos os centros de saúde; 

▪ Dotar todos os centros de saúde com capacidade de dosear a proteína C reativa (PCR); 

▪ Dotar todos os ACES com espirómetros para diagnóstico precoce e acompanhamento do tratamento 

da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo; 

▪ Dotar as unidades de saúde familiares e unidades de cuidados de saúde personalizados com exames 

Holter e Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA); 

▪ Alargar as consultas do pé diabético a todos os ACES; 

▪ Adotar o Plano Individual de Cuidados (PIC) para doentes complexos e com multimorbilidade 

(identificados de acordo com instrumentos de ajustamento pelo risco a implementar); 

▪ Definir protocolos de referenciação nas áreas assistenciais com maior procura, nomeadamente 

oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e urologia; 

▪ Concluir o sistema de informação integrado que permita a referenciação dos utentes entre níveis de 

cuidados (SIGA SNS). 

b) Rever a carteira de serviços dos agrupamentos de Centros de Saúde, alargando as suas áreas de intervenção, 

aumentando a capacidade resolutiva deste nível de cuidados e reforçando o trabalho especializado e em equipa 

nas suas unidades funcionais: 

▪ Instalar gabinetes de medicina dentária nos centros de saúde; 

▪ Criar centros de diagnóstico integrado (MCDT de baixa complexidade, pelo menos RX e Análises 

Clínicas) nos ACES; 

▪ Criar respostas de reabilitação nos centros de saúde (espaços físicos adequados e equipas de 

reabilitação, multiprofissionais e interdisciplinares); 
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▪ Dotar todos os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor de 

sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida); 

▪ Dinamizar o programa de redução das urgências inadequadas e/ou evitáveis. 

c) Qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde, assegurando condições de acessibilidade, 

qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais e adaptando-as aos novos modelos de prestação de 

cuidados de saúde: 

▪ Construir novas unidades/ polos de saúde para substituir edifícios desadequados; 

▪ Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência 

e/ou assegurar a acessibilidade e a permanência dos utentes em condições de segurança sanitária e 

conforto; 

▪ Modernizar equipamentos; 

▪ Alargar a consultoria hospitalar nos CSP (inclui consultas descentralizadas). 

d) Potenciar as respostas de proximidade, com enfoque no domicílio e na comunidade, intervindo nas 

populações de maior risco e vulnerabilidade e fomentando a desinstitucionalização e a ambulatorização 

dos cuidados: 

▪ Dotar os centros de saúde com viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio; 

▪ Alargar o número de unidades móveis para cobertura das regiões de baixa densidade; 

▪ Dotar os centros de saúde com condições técnicas para realização de teleconsultas e telemonitorização 

de doenças crónicas, por exemplo, insuficiência cardíaca, DPOC e outras; 

▪ Reforçar as Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e as Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI) nos ACES carenciados; 

▪ Criar Equipas Comunitárias Suporte Cuidados Paliativos nos ACES; 

▪ Criar Programas de intervenção psicossocial na doença mental comum (depressão e ansiedade) nos 

ACES.  

 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos (205 M€) 

O presente investimento articula-se com a Reforma Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais da 

Componente 3, que preconiza o desenvolvimento de uma nova geração de respostas de proteção social aos 

cidadãos mais idosos e/ou dependentes, baseada não só em estruturas residenciais, mas também em respostas 

na comunidade. 

A concretização do investimento consiste num programa estruturado e faseado para apoiar financeiramente 

promotores do setor público, social ou privados (replicando o modelo do Programa Modular que foi utilizado 

anteriormente, com sucesso, e que permitiu a construção célere de novas unidades de internamento para a 

RNCCI e para a RNCP), de forma a alcançar os seguintes objetivos: 
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a) Aumentar em 5.500 camas as respostas de internamento da RNCCI, concretizando a construção de 275 novos 

módulos de 20 camas (em unidades existentes ou a construir, sendo a construção da responsabilidade do 

proprietário/promotor); 

b) Criar 20 unidades de promoção de autonomia, para resposta a 500 doentes que podem permanecer no 

domicílio, mas ter a continuidade de cuidados necessária à sua reabilitação; 

c) Criar 50 equipas domiciliárias de cuidados continuados integrados, de modo a ser possível dar resposta a 1.000 

doentes no domicílio (apoio para recursos materiais e viaturas elétricas, sendo os recursos humanos da 

responsabilidade do SNS ou dos promotores candidatos); 

d) Alargar até 1.000 lugares, das respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental, em 50 

residências e unidades sócio ocupacionais (apoio à construção de novas respostas ou alargamento de respostas 

já existentes); 

e) Alargar até 100 lugares, em 10 equipas de apoio domiciliário de saúde mental (apoio à aquisição dos recursos 

materiais necessários e de viaturas elétricas para a atividade das equipas); 

f) Construir ou alargar 20 unidades de internamento de cuidados paliativos, para dar resposta a 400 doentes 

(apoios para captar novos promotores); 

g) Alargar até 100 lugares, em 10 equipas comunitárias de cuidados paliativos (apoio à aquisição dos recursos 

materiais necessários e de viaturas elétricas para a atividade das equipas). 

Implementação 

O programa de financiamento que concretiza este investimento será coordenado a nível nacional pela ACSS, 

competindo às ARS executar todos os procedimentos de seleção, acompanhamento e financiamento definidos 

no regulamento da atribuição de apoios financeiros pelas ARS (requisitos das entidades candidatas, projetos 

elegíveis, limite de financiamento de projetos, elegibilidade de despesas, limite de elegibilidade de despesas, 

critérios e prazo para apresentação, apreciação e seleção das candidaturas, entre outros), de forma a colmatar 

as necessidades identificadas na região no âmbito da RNCCI e da RNCP.  

 

Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências (88 M€) 

O presente investimento visa apoiar a concretização da Reforma da saúde mental, contribuindo assim para o 

reforço do SNS e para a melhoria da resposta às necessidades em saúde da população portuguesa. A 

concretização do investimento tem como objetivos: 

a) Criar respostas residenciais na comunidade que permitam a desinstitucionalização dos doentes residentes em 

hospitais psiquiátricos ou no setor social, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI; 

b) Construir 4 unidades de internamento em hospitais gerais, eliminando os internamentos de agudos em 

Hospitais Psiquiátricos; 

c) Criar 15 Centros de Responsabilidade Integrados (CRI), ultrapassando os obstáculos ao desenvolvimento de 

estruturas e de prestação de cuidados em meio extra-hospitalar, com maior grau de autonomia e accountability; 
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d) Requalificar as instalações dos SLSM já existentes, intervindo em 20 entidades; 

e) Criar 40 equipas comunitárias com os rácios definidos no PNSM (1/200 mil habitantes na pessoa adulta, 1/100 

na infância e adolescência); 

f) Alargar a RNCCI-SM, com aumento progressivo do número de lugares, até atingir 1.500; 

g) Qualificar os internamentos de psiquiatria forense e construir 3 unidades forenses de transição para a 

comunidade (inimputáveis em liberdade para prova); 

h) Contruir uma nova unidade forense (Sobral Cid) e remodelar outras duas (CHPL e HML); 

i) Implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, a nível das cinco Administrações Regionais 

de Saúde (ARS) do território continental. 

 
Transição digital da Saúde (300 M€) 

O Investimento na transição digital no Sistema de Saúde envolve quatro pilares principais: 

A rede de dados, numa ótica de melhoria da qualidade de serviço e resiliência dos sistemas informáticos 

disponíveis no SNS, garantindo maior segurança e auditabilidade sobre os dados da Saúde e a evolução 

ao nível tecnológico e de manutenção dos mesmos; 

O cidadão, numa ótica de simplificação, uniformização e digitalização dos canais de comunicação entre 

o Cidadão e as Unidades de Saúde; 

Os Profissionais de Saúde, numa ótica de garantia da mobilidade e usabilidade dos Sistemas de 

Informação da Saúde catalisando a modernização dos atuais processos de trabalho; e 

Os Registos Nacionais, numa ótica de uniformização e generalização de dados críticos para a rápida e 

correta identificação das entidades estruturais do sistema de informação, bem como numa ótica de 

realização de atividades de monitorização do correto comportamento do Sistema de Saúde português.  

 

Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (10 M€) 

O Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa – SUAVA visa contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável para criar sociedades, sistemas, ambientes e pessoas ativas. 

Este investimento visa: 

▪ Implementar uma Campanha Nacional e Plataforma Tecnológica para promover a atividade física aumentando 

o conhecimento dos cidadãos sobre os benefícios da prática regular de atividade física, em todas as idades e de 

acordo com a sua capacidade, visando o incentivo à adoção de um estilo de vida mais saudável; 

▪ Alargar o Desporto Escolar à comunidade fomentando a mobilidade ativa, desde as idades mais jovens e ao 

longo da vida, e a prática desportiva em contexto familiar, como meio de promoção do sucesso dos alunos e de 

estilos de vida mais saudáveis; 

▪ Incentivo à prática de atividade física através do contexto de laboral, fomentando a implementação de medidas 

que facilitem e estimulem a atividade física desenvolvendo programas e oportunidades para a prática da atividade 

física em contexto laboral. 
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VIII - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA NA REGIÃO DE SAÚDE DO 
NORTE 
 

 Para a materialização dos desígnios da reforma dos cuidados de saúde primários, tida como um dos objetivos 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foram operacionalizadas investimentos nas áreas consideradas 

de intervenção prioritária. Algumas destas medidas estão espelhadas nos objetivos operacionais do QUAR 2021 

da ARS Norte. 

  

GESTÃO DA SAÚDE 

MEDIDA 1 - Completar a cobertura nacional dos programas de rastreio e de diagnóstico precoce nos CSP 

Alargar o Rastreio do Cólon Retal e do Rastreio do Colo do Útero a todos os centros de saúde do SNS. 

MEDIDA 2 - Aumentar a capacidade resolutiva dos CSP e alargar as suas áreas de intervenção 

Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde. 

GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA 

MEDIDA 1 - Completar a cobertura nacional dos programas de rastreio e de diagnóstico precoce nos CSP 

Alargar o Rastreio da Retinopatia Diabética a todos os centros de saúde do SNS. 

Disponibilizar exames Holter e MAPA em todas as unidades de saúde familiar e unidades de cuidados de saúde 
personalizados dos ACES. 

Disponibilizar capacidade de diagnóstico precoce e tratamento da Asma, DPOC e Tabagismo (espirómetros) nos centros 
de saúde 

Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os centros de saúde. 

MEDIDA 2 - Aumentar a capacidade resolutiva dos CSP e alargar as suas áreas de intervenção 

Alargar as Consultas do pé Diabético nos ACES 

Criar Centros de Diagnóstico Integrado (MCDT de baixa complexidade, pelo menos RX e Análises Clinicas) nos ACES 

Criar Gabinetes de Movimento e Reabilitação nos ACES. 

Disponibilizar equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor sinais vitais) para resposta qualificada em 
situações de emergência (suporte básico de vida) nos cuidados de saúde primários 

QUALIDADE ORGANIZACIONAL 

MEDIDA 3 - Qualificar as instalações e equipamentos e assegurar condições de acessibilidade, qualidade 
 e segurança nos CSP 

Construir novas unidades/polos de saúde, para substituir edifícios desadequados. 

Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a 
acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais. 

Modernizar equipamentos. 

RESPOSTAS DE PROXIMIDADE E NA COMUNIDADE 

MEDIDA 4 - Reforçar os cuidados de proximidade e as intervenções no domicílio e na comunidade 

Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos centros de saúde. 

Alargar o número de novas unidades móveis para cobertura das regiões do interior e/ou de baixa densidade. 



Plano de Recuperação e Resiliência na Região de Saúde do Norte – Calendário e Financiamento 

Descritivo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Alargar o Rastreio do Cólon Retal e do Rastreio do Colo do Útero a todos os centros de saúde 
do SNS. 

420 086,0  321 200,0  321 200,0  321 200,0      1 383 686,0  

Alargar o Rastreio da Retinopatia Diabética a todos os centros de saúde do SNS. 229 460,0  200 000,0  200 000,0        629 460,0  

Disponibilizar exames Holter e MAPA em todas as unidades de saúde familiar e unidades de 
cuidados de saúde personalizados dos ACES. 

  345 464,0  345 464,0  342 678,0      1 033 606,0  

Alargar as Consultas do pé Diabético nos ACES   110 160,0  110 160,0  110 160,0      330 480,0  

Disponibilizar capacidade de diagnóstico precoce e tratamento da Asma, DPOC e Tabagismo 
(espirómetros) nos centros de saúde. 

135 147,9  108 118,3  108 118,3  112 623,2      464 007,6  

Disponibilizar de capacidade de dosear a PCR em todos os centros de saúde.   87 822,0  89 544,0        177 366,0  

Construir novas unidades/polos de saúde, para substituir edifícios desadequados. 100 000,0  1 045 000,0  5 450 650,0  9 282 676,0  10 150 000,0  6 071 000,0  32 099 326,0  

Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de 
contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e 
profissionais. 

793 568,8  8 463 000,0  17 751 000,0  17 299 000,0  1 661 781,3  2 500 000,0  48 468 350,0  

Modernizar equipamentos. 1 255 696,0  4 358 622,8  4 120 069,8  4 024 759,8  3 863 959,8  4 395 219,8  22 018 328,2  

Disponibilizar viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio nos centros 
de saúde. 

  2 790 000,0  2 790 000,0  2 790 000,0  2 790 000,0    11 160 000,0  

Alargar o número de novas unidades móveis para cobertura das regiões do interior e/ou de 
baixa densidade. 

140 000,0  140 000,0          280 000,0  

Criar Gabinetes de Medicina Dentária nos centros de saúde. 100 000,0  600 000,0  600 000,0  600 000,0  500 000,0    2 400 000,0  

Criar Centros de Diagnóstico Integrado (MCDT de baixa complexidade, pelo menos RX e 
Análises Clinicas) nos ACES 

  2 400 000,0  6 000 000,0  3 000 000,0  3 000 000,0    14 400 000,0  

 Criar Gabinetes de Movimento e Reabilitação nos ACES.   200 000,0  200 000,0  100 000,0      500 000,0  

Disponibilizar equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor sinais vitais) para 
resposta qualificada em situações de emergência (suporte básico de vida) nos cuidados de 
saúde primários. 

12 600,0  390 600,0  390 600,0  390 600,0  378 000,0    1 562 400,0  

Financiamento por ano 3 186 558,6 21 559 987,1 38 476 806,1 38 373 697,1 22 343 741,1 12 966 219,8 136 907 009,8 

Esforço financeiro (distribuição por ano; %) 2,3% 15,7% 28,1% 28,0% 16,3% 9,5% 100,0% 

        

 



Plano de Recuperação e Resilência na Região de Saúde do Norte – Financiamento por Eixo de Intervenção e ano 
EIXO DE INTERVENÇÃO/MEDIDA  2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

GESTÃO DA SAÚDE 520 086,0 € 921 200,0 € 921 200,0 € 921 200,0 € 500 000,0 €   3 783 686,0 € 

Medida 1 - Completar a cobertura nacional dos programas 
de rastreio e de diagnóstico precoce nos CSP 

420 086,0 € 321 200,0 € 321 200,0 € 321 200,0 €     1 383 686,0 € 

Medida 2 - Aumentar a capacidade resolutiva dos CSP e 
alargar as suas áreas de intervenção 

100 000,0 € 600 000,0 € 600 000,0 € 600 000,0 € 500 000,0 €   2 400 000,0 € 

GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA 377 207,9 € 3 842 164,3 € 7 443 886,3 € 4 056 061,2 € 3 378 000,0 €   19 097 319,6 € 

Medida 1 - Completar a cobertura nacional dos programas 
de rastreio e de diagnóstico precoce nos CSP 

364 607,9 € 741 404,3 € 743 126,3 € 455 301,2 €     2 304 439,6 € 

Medida 2 - Aumentar a capacidade resolutiva dos CSP e 
alargar as suas áreas de intervenção 

12 600,0 € 3 100 760,0 € 6 700 760,0 € 3 600 760,0 € 3 378 000,0 €   16 792 880,0 € 

QUALIDADE ORGANIZACIONAL 2 149 264,8 € 13 866 622,8 € 27 321 719,8 € 30 606 435,8 € 15 675 741,1 € 12 966 219,8 € 102 586 004,2 € 

Medida 3 - Qualificar as instalações e equipamentos e 
assegurar condições de acessibilidade, qualidade e segurança 
nos CSP 

2 149 264,8 € 13 866 622,8 € 27 321 719,8 € 30 606 435,8 € 15 675 741,1 € 12 966 219,8 € 102 586 004,2 € 

RESPOSTAS DE PROXIMIDADE E NA CIOMUNIDADE  140 000,0 € 2 930 000,0 € 2 790 000,0 € 2 790 000,0 € 2 790 000,0 €   11 440 000,0 € 

Medida 4 - Reforçar os cuidados de proximidade e as 
intervenções no domicílio e na comunidade 

140 000,0 € 2 930 000,0 € 2 790 000,0 € 2 790 000,0 € 2 790 000,0 €   11 440 000,0 € 

  3 186 558,6 € 21 559 987,1 € 38 476 806,1 € 38 373 697,1 € 22 343 741,1 € 12 966 219,8 € 136 907 009,8 € 

 

 

3688 125,6 

19 192 880,00 €
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Medida 3  - Qualificar as instalações e equipamentos e
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segurança nos CSP
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CSP



 
 
 
 


