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1. INTRODUÇÃO  

 

A ação desenvolvida pelos Serviços de Saúde Pública tem sido fundamental para melhoria dos 

indicadores de saúde em Portugal, designadamente o aumento da esperança de vida dos 

portugueses e a diminuição da morbi-mortalidade por doenças transmissíveis, com especial 

destaque para as doenças evitáveis pela vacinação.  

Depois do grande desafio que a pandemia pela infeção SARS-CoV-2 lançou às Unidades de Saúde 

Pública (USP), novos desafios se impõem: a prevalência crescente das doenças crónicas, o 

envelhecimento, as doenças emergentes e reemergentes (sobretudo a resistência dos agentes 

patogénicos aos antimicrobianos), as desigualdades em saúde, as alterações climáticas e também a 

mobilidade crescente da população. 

Este Plano de Atividades, da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio (USPAS), visa responder 

aos atuais desafios, aos reptos lançados pelas estruturas nacionais e internacionais, quer no âmbito 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quer no âmbito de Uma Só Saúde e, também, cumprir 

o disposto no ponto 1 do artigo 3 º do Decreto-Lei nº 81/2002 de 2 de abril, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 137/2013 de 7 de outubro. 

A intervenção  da USPAS é orientada para a prossecução das operações essenciais de saúde pública, 

nos termos definidos pela Organização Mundial de Saúde Região Europa, nomeadamente: a) 

manter a vigilância da saúde e bem estar dos cidadãos, incluindo a recolha de dados para a produção 

de indicadores de saúde e medidas de acompanhamento nas áreas das doenças transmissíveis e 

não transmissíveis, saúde ambiental e ocupacional; b) monitorizar e responder a riscos e 

emergências em saúde pública; c) contribuir para assegurar a proteção da saúde nas vertentes  

ambiental, climática, ocupacional, alimentar e de outras constantes no Plano Nacional de Saúde; d) 

promover a saúde através de ações sobre os determinantes sociais de saúde, com especial enfoque 

na identificação de pessoas e populações com riscos específicos, contribuindo para políticas 

intersectoriais que promovam a saúde e reduzam as iniquidades; e) atuar na prevenção da doença, 

em particular através da eliminação ou redução da exposição a agentes nocivos para a saúde, 

promovendo comportamentos saudáveis; f) assegurar a sensibilização das pessoas, mantendo e 

melhorando continuadamente a comunicação sobre saúde e a mobilização social para as 

responsabilidades individuais e coletivas para com a saúde pública; g) prosseguir investigação em 

saúde pública, incluindo sobre serviços de saúde, com vista a produzir conhecimentos para a 

elaboração e implementação de políticas de saúde.  

Cumpre realçar que este Plano de Atividades se encontra alinhado com a missão do Agrupamento 

de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho (ACES AR). Constitui um instrumento de apoio à gestão, à 

monitorização e acompanhamento desta Unidade Funcional, fornecendo elementos  

complementares aos disponíveis no Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários - BI CSP, 
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que disponibiliza informação que permite caracterizar e monitorizar todas as Unidades Funcionais  

dos CSP, qualificando o seu desempenho de forma integradora e multidimensional, contribuindo 

assim, para o seu desenvolvimento e melhoria contínua sustentada .  

O processo de elaboração do Plano de Atividades contou com a participação de todos os 

profissionais da USPAS, visando uma maior motivação, empenho e corresponsabilização de todos  

na sua execução. Para tal, cada gestor com a respetiva equipa gestora elaborou uma proposta de 

desenvolvimento do programa ou área da sua responsabilidade, em resultado de um processo de 

análise e discussão interna e de acordo com a metodologia de planeamento em saúde pública. Apraz 

ainda referir que antes da divulgação da versão final do documento, pelos diferentes 

parceiros/estruturas e pela comunidade, o mesmo foi disponibilizado a todos os profissionais para 

contributos. 

Encontra-se dividido em duas partes: uma 1ª parte de diagnóstico, com uma breve caracterização 

da Unidade e uma 2ª parte, onde constam os programas e projetos desenvolvidos pela USPAS. 
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2. A UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA ARNALDO SAMPAIO (USPAS) 

 

A USPAS é uma unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Arco Ribeirinho  

(Figura 1), com autonomia funcional e técnica, à qual compete a elaboração de informações e planos 

no domínio da saúde pública, a vigilância epidemiológica, a gestão e execução de programas de 

intervenção no âmbito da prevenção da doença, promoção e proteção da saúde, quer da população 

quer de grupos específicos, e integra ainda o exercício do poder de autoridade de saúde, no 

cumprimento da obrigação do Estado de intervir na defesa da saúde pública.  

A USPAS desenvolve a sua atividade na área geodemográfica do Arco Ribeirinho, concelhos de 

Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo (n.º 10 na Figura 1), em intercooperação com as unidades 

funcionais/serviços de saúde e com as demais estruturas que, de forma direta ou indireta, 

contribuem para a saúde da população, através da necessária articulação interinstitucional e 

intersectorial. 

 

 

Fonte: adaptado ARS LVT  

 
Figura 1– Agrupamentos de Centros de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

De acordo com os Censos de 2021, a área geográfica do Arco Ribeirinho apresenta uma população 

residente de 219 445 habitantes, representando 6,3% da população residente da Região de Lisboa 
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e Vale do Tejo (RLVT), com 3 462 300 habitantes e 2,2% da população residente de Portugal 

Continental (9 855 909 habitantes). 

O ACES Arco Ribeirinho tem 231.980 utentes inscritos, dos quais 85.527 não têm médico de família 

atribuído, representando cerca de 37% (fonte: RNU31.12.2022). É constituído por 22 Unidades 

Funcionais (Quadro 1), sendo a USPAS uma delas.  No presente, como Órgãos estão nomeados o 

Diretor Executivo e o Conselho Clínico e de Saúde, não tem constituído o Conselho da Comunidade 

e, consequentemente, o Conselho Executivo. Na dependência do Diretor Executivo, e como serviços 

de apoio, conta com a Unidade de Apoio à Gestão e o Gabinete do Cidadão. 

Quadro 1 – Unidades Funcionais do ACES Arco Ribeirinho  

Unidades de Saúde do Arco Ribeirinho 

Unidade de Saúde Designação Concelhos de Intervenção 

 

Unidade de Saúde Pública 

 (USP) 

 

USP Arnaldo Sampaio Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

 

Unidade de Recursos Existenciais Partilhados 

(URAP) 

 

URAP Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

Unidades de Saúde Familiar  

(USF) 

USF Eça  

Barreiro 

USF Lavradio 

USF Ribeirinha 

USF Santo António 

USF Alburrica 

USF Querer Mais 
Moita  

USF Boa Viagem 

USF Afonsoeiro Monti jo 

USF Aldegalega  

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) 

UCSP Alcochete Alcochete 

UCSP Barreiro Barreiro 

UCSP Alhos Vedros 

Moita  UCSP Baixa da Banheira 

UCSP Moita  

UCSP Monti jo 
Monti jo 

UCSP Monti jo Rural 

Unidades de Cuidados na Comunidade 

 (UCC) 

UCC Barreiro Barreiro 

UCC Saúde na Rua 
Moita  

UCC Saúde à  Beira Rio 

UCC Monti jo/Alcochete Monti jo e Alcochete 

Fonte: BICSP, 2022 (2)  
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Paralelamente, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde a população tem também acesso a cuidados 

de saúde prestados pelo Centro Hospitalar do Barreiro e Montijo (CHBM), instituição de referência 

para os quatro concelhos do Arco Ribeirinho. O CHBM desenvolve a sua atividade em dois 

estabelecimentos situados no Barreiro e no Montijo, que incluem respetivamente, um serviço de 

urgência polivalente e um serviço de urgência básica.   
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2.1. Missão, Visão, Valores, Atribuições e Processos-Chave 

Missão 

A USPAS tem por missão intervir na proteção e promoção da saúde e na prevenção da doença, 

através de uma dinâmica promotora de saúde, em parceria com a comunidade da sua área 

geográfica de intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde e concorrendo, de um modo 

direto, para o cumprimento da missão do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Visão  

Tem como visão, ser reconhecida como serviço de referência no desenvolvimento da saúde, 

assumindo-se como parceiro privilegiado junto dos agentes da comunidade e de outras entidades 

dentro e fora do sector da saúde. Por outras palavras, ser um Polo dinamizador da saúde, da 

melhoria contínua do estado de saúde da população, concorrendo para a elevação do seu nível de 

saúde e qualidade de vida e garantindo, de forma célere e efetiva, a proteção da sua saúde, sempre 

que esta esteja em causa.  

Valores 

Acessibilidade - Acesso e orientação imediatos, independentemente do meio utilizado; 

Competência técnico-científica - Processos baseados na melhor evidência científica disponível; 

Compromisso com a melhoria contínua - Baseado na monitorização e revisão sistemática do 

desempenho e resultados; 

Confidencialidade - Assegurada quando estão envolvidas informações pessoais ; 

Equidade - Garantia de tratamento equilibrado a todos os cidadãos, tendo em conta as respetivas 

necessidades; 

Integridade - Na defesa dos interesses públicos; 

Participação - De profissionais, cidadãos e instituições em prol da promoção da saúde; 

Transparência - Processos baseados em critérios explícitos e disponíveis e total disponibilidade de 

acesso aos documentos não pessoais. 

 

Atribuições 

 Identificar necessidades de saúde;  

 Monitorizar o estado de saúde da população e seus determinantes;  

 Promover a investigação e a vigilância epidemiológicas; 
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 Avaliar o impacte das várias intervenções em saúde; 

 Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, proteção e promoção da saúde da 

população, no quadro dos planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos 

regionais ou locais de saúde, nomeadamente vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, 

saúde ocupacional e saúde oral; 

 Participar na execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, no que 

respeita aos determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente; 

 Promover e participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua dos diversos 

grupos profissionais que integram; 

Integra ainda, o exercício do poder de autoridade de saúde, no cumprimento da obrigação do Estado 

de intervir na defesa da saúde pública, conforme legislação especial aplicável . 

Processos- Chave 

Decorrente das funções legalmente atribuídas às Unidades de Saúde Pública e da missão da USPAS, 

foram identificados, definidos e desenvolvidos os seguintes processos -chave:  

1. Vigilância epidemiológica das doenças de notificação obrigatória; 

2. Vigilância sanitária da água destinada ao consumo humano e da vigilância sanitária das 

águas recreativas - colheita de amostras e incumprimentos; 

3. Vigilância sanitária de estabelecimentos; 

4. Emissão de pareceres sanitários;  

5. Colheita amostras de vetores no âmbito do Programa REVIVE; 

6. Mandado de condução no âmbito da Lei da Saúde Mental;  

7. Queixa de insalubridade. 
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2.2.  Imagem e Localização  

A USPAS tem como logótipo um flamingo (Figura 2), que é a ave simbólica da qualidade da água do 

rio Tejo, no Arco Ribeirinho Sul, sobre um semicírculo representando o Sol, fonte de vida e saúde. 

Estilizado, com traçado em verde azeitona.  

 

Figura 2 – Logótipo da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio (USPAS) 

Digitalmente, a USPAS tem uma página web em www.uspas.pt e o endereço eletrónico 

usp.arcoribeirinho@arslvt.min-saude.pt. 

No garante de uma maior acessibilidade dos cidadãos à USPAS e numa resposta de proximidade, 

tem a sua atividade descentrada, através de polos, localizados nos quatro municípios da sua área 

de abrangência: Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo: 

 

Polo de Alcochete 

Morada: Rua Capitão Salgueiro Maia  

2890-041 Alcochete 

Telefone: +351 212 349 329  

Polo do Barreiro: 

Morada: Rua da Indústria, s/n 

2835-418 Lavradio 

Telefones: +351 212 069 810/14  

Polo da Moita: 

Morada: Largo Dr. Joaquim Elias 

2860-418 Moita 

Telefones: +351 212 806 465  

Polo do Montijo: 

Morada: Praceta Páteo D'Água, nº 333 e 349 

2870-090 Montijo 

Telefone: +351 210 513 460  

 

  

 

  

http://www.uspas.pt/
mailto:usp.arcoribeirinho@arslvt.min-saude.pt
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2.3. Recursos Humanos 

Para operacionalizar a sua intervenção a USPAS, conta com uma equipa que integra profissionais de 

diferentes domínios do conhecimento (Quadro 2), tendo atualmente a colaborar consigo 5 

Assistentes Técnicos , 8 Enfermeiros ( 6 Especialistas e 2 Gestores), 5 Médicos de Saúde Pública (3 

Assistentes,  1 Assistente Graduado e 1 Assistente Graduado Sénior), 4 Médicos em formação pós-

graduada de Saúde Pública e 13 Técnicos de Saúde Ambiental (10 Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica -TSDT, 1 TSDT Especialista, 1 TSDT Especialista Principal e 1 TSDT 

Coordenadora). 

Quadro 2- Recursos Humanos da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio  

Nome Grupo Profissional 

Ana Isabel Nascimento Fernandes  Assistente Técnica 

Ana Cristina Pinto Oliveira Médica Interna de Saúde Pública 

Ana Sofia Segurado Fialho TSDT  da área Saúde Ambiental 

Anabela Saraiva Candeias Conceição  TSDT  da área Saúde Ambiental 

Carla Alexandra Figueiredo Ferreira Nobre TSDT da  área Saúde Ambiental 

Carla Margarida Rodrigues Alves  Assistente Técnica 

Carla Sofia Silva Pereira Giro Enfermeira Especialista SC  

Carmem Dolores Chainho Venturinha TSDT  da área Saúde Ambiental 

Célia Cristina Pires Gomes TSDT  da área Saúde Ambiental 

Cidália Maria Guerreiro Martins Guia TSDT  da área Saúde Ambiental 

Diana Sofia Madeira Chaves Enfermeira Especialista SI 

Dulce Sofia Gil Lúcio Enfermeira Especialista SC 

Ewa Barbara Krepa Cravidão da Veiga    Médica Interna de Saúde Pública 

Iliete Cesaltina Seca Ramos Assistente da Carreira Médica de SP 

Inês Maria Jorge Caeiro Assistente da Carreira Médica de SP 

José Manuel Fonseca Peixoto TSDT Especialista Principal da área Saúde Ambiental  

José Pedro Adão Teixeira TSDT  da área Saúde Ambiental 

Liliana Jesus Alexandre Cristóvão TSDT Especialista da área Saúde Ambiental 

Lina Maria Guarda Assistente Graduada Sénior da Carreira Médica de SP 

Luís Filipe Santigo Hermenegildo  Assistente Graduado  da Carreira Médica de SP 

Maria Conceição Figueira dos Santos Assistente Técnica  

Maria Dulce Barão Neto Enfermeira Especialista SM 

Maria Esmeralda Costa Pereira   TSDT da área Saúde Ambiental 
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Nome Grupo Profissional 

Maria Fátima Brasil Enes Enfermeira Gestora  

Maria Margarida Carvalho Narciso TSDT da área Saúde Ambiental 

Mauro Tiago Oliveira Assistente - Carreira Médica de SP 

Patrícia Alexandra Rodrigues Batista  Enfermeira Especialista SC 

Patrícia Dias Ribeiro Martins Enfermeira Especialista SC 

Patrícia Margarida Duarte André Assistente Técnica 

Paulo Manuel Ferreira Silva Enfermeiro Gestor 

Raquel Maria Rodrigues dos Santos TSDT Coordenadora da área de Saúde Ambiental 

Ricardo Miguel Ferreira Dias Pinheiro Médico Interno de Saúde Pública 

Rosária Conceição Ferreira Abreu Vaz Assistente Técnica 

Sónia Alexandra Santos Caeiro Reis  TSDT da área Saúde Ambiental 

Sónia Cátia Morais Fernandes Médica Interna de Saúde Pública 

TSDT- Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica; SP- Saúde Pública; SC- Saúde Comunitária; SI- Saúde Infantil; SM- Saúde Mental   
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3. PROGRAMAS/PROJETOS, PROCESSOS-CHAVE E OUTRAS ÁREAS OU ATIVIDADES 

As ações desenvolvidas pela USPAS assentam em programas e projetos. Tendo o cidadão como 

centro de toda a ação, a definição desses programas e projetos tem na sua génese, as orientações  

dos programas nacionais e o perfil de saúde, com o respetivo diagnóstico das necessidades em 

saúde da população do Arco Ribeirinho.  

A estrutura organizacional desta Unidade, definida em regulamento interno, baseia-se no trabalho 

em rede, sendo a liderança partilhada e situacional, exercida através da gestão de programas e 

projetos que se desdobram em processos, geridos de acordo com a responsabilidade técnica dos 

profissionais. Esta dinâmica é incentivada e monitorizada pelo grupo coordenador, que tem 

representação de todas as áreas profissionais e é presidido pela Coordenadora da USPAS. 

No Quadro 3, constam os programas e projetos implementados na USPAS e as respetivas equipas 

gestoras. Cabe a cada equipa estabelecer e assegurar o cumprimento dos objetivos, monitorizar e 

avaliar as atividades, as quais se desenvolvem localmente, em cada polo, pelos diferentes 

profissionais. 

Quadro 3- Programas/projetos e equipas gestoras da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio 

Programas 

Programa Equipa gestora Gestor/a 

Cidade dos Afetos  

Carla  Alves  

Cidália Guia  
Dulce Neto  
Lina  Guarda 

Luís  Hermenegildo 

Patrícia Martins  

Sónia Reis 

Consulta do Viajante e Centro de 

vacinação Internacional   

Carla  Giro 

Diana Chaves 

Dulce Lúcio 

Fátima Enes 

Ricardo Pinheiro 

Iliete Ramos   

Formação e Investigação 

Ana Fialho  

Ana Pinto de Ol iveira  

Anabela Candeias  

Li l iana Cristóvão  

Patrícia Batista  

Rosária Vaz  

Raquel Rodrigues dos Santos  
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Programa Equipa gestora Gestor/a 

Informação e planos no domínio da 
saúde pública 

Ana Fialho  

Inês Caeiro 

Luís  Hermenegildo 

Patrícia Batista 

Paulo Silva 

Raquel Rodrigues dos Santos   

Lina Guarda  

Saúde Sazonal 

Carla  Giro 

Cél ia Gomes 

Inês Caeiro 

José Teixeira 

Práticas Saudáveis: Fim à Mutilação 

Genital Feminina 

Ana Pinto de Ol iveira 

Dulce Lúcio 
Diana Chaves 

Prevenção e Controlo da Tuberculose  

Carla  Giro  

I l iete Ramos 

Lina  Guarda 

Luis  Hermenegildo 

 Ana Pinto de Oliveira  

Fátima Enes 

Qualidade do Ar Interior em Unidades 
de Saúde  

Carla  Alves 

Cél ia Gomes 

Esmeralda Pereira 

I l iete Ramos 

Sónia Reis 

Ana Fialho 

Qualidade e Inovação  

Cármen Venturinha  
Luís  Hermenegildo  

Patrícia Batista  
Paulo Silva 

Raquel Rodrigues dos Santos  

Rosária Vaz  

Lina Guarda  

Vigilância de Vetores (REVIVE)  

Anabela Candeias  
Carla  Nobre  
José Teixeira  

Mauro Ol iveira  

Margarida Narciso  

Saúde Escolar 

Carla  Giro 

Dulce Lúcio 

Mauro Ol iveira 

Sónia Fernandes 

Sónia Reis 

Luís Hermenegildo 

Saúde Oral  
I l iete Ramos 

Mauro Ol iveira  
Patrícia Batista  

Lina Guarda  

Vigilância epidemiológica das doenças 
de notificação obrigatória 

Dulce Lúcio 
Fátima Enes  
Lina  Guarda  

Patrícia Batista  

Sónia Fernandes 

Ana Pinto de Oliveira    

Sustentabilidade Ambiental 

Carla  Nobre 

Cél ia Gomes 
Esmeralda Pereira 

Sónia Reis 

Cidália Guia 
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Programa Equipa gestora Gestor/a 

Vacinação  

Diana Chaves 

Paulo Silva  

Sónia Fernandes 

Luís Hermenegildo  

Vigilância Sanitária das Águas 

Cármen Venturina 

José Teixeira 

Li l iana Cristóvão 

Sónia Reis 

José Peixoto 

Vigilância Sanitária de Equipamentos 
de Apoio Social 

Carla  Nobre 

Cármen Venturinha 

Conceição Santos 

Inês Caeiro 

José Peixoto 

José Teixeira 

Li l iana Cristóvão  

Célia Gomes 

Vigilância Sanitária de 
Estabelecimentos de Restauração e 
Bebidas 

Ana Fialho 

Anabela Candeias 

Cármen Venturina 

Conceição Santos 

Li l iana Cristóvão  

Carla Nobre 

Viver mais com saber: literacia em 

saúde 

Cidália Guia 

Diana Chaves 

Dulce Neto 

Li l iana Cristóvão 

Lina  Guarda 

Ricardo Pinheiro 

Patrícia Martins 

Nota: os profissionais em formação na USPAS poderão ainda participar nas equipas gestoras dos programas cuja a gestão seja do seu orientador 

A continuidade e sustentabilidade destes programas e projetos assenta em parcerias locais, com a 

colaboração e participação ativa do cidadão, da comunidade e dos decisores locais na definição das 

estratégias de atuação multi e interdisciplinares, permitindo sinergias na abordagem transversal e 

intersectorial.  

No âmbito da melhoria contínua da qualidade na Unidade foram identificados os Processos-Chave 

(Quadro 4), para os quais foram elaborados procedimentos. Estes são considerados Chave porque 

a sua implementação está relacionada com a efetividade e eficiência da USPAS e influenciam, 

diretamente, a satisfação dos cidadãos. Encontram-se definidos os profissionais que, 

periodicamente, realizam a sua monitorização e avaliação, designados por avaliadores (Quados 4).  
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Quadro 4- Processos-Chave da USPAS 

Processo-Chave Avaliador(es) 

Vigilância epidemiológica das doenças de notificação obrigatória Mauro Oliveira 

Vigilância sanitária da água destinada ao consumo humano e da vigilância 
sanitária das águas recreativas - colheita de amostras e incumprimentos 

José Peixoto 

Vigilância sanitária de estabelecimentos de Restauração e Bebidas e de 
Estabelecimentos de Apoio Social 

Carla Nobre 
Célia Gomes 

Emissão de pareceres sanitários José Teixeira 

Colheita amostras de vetores no âmbito do Programa REVIVE Ana Fialho 

Mandado de condução no âmbito da Lei da Saúde Mental 
Patrícia André 

Rosária Vaz 

Queixa de insalubridade 
Patrícia Batista 

Sónia Reis 

Importa ainda ter em conta que existe, também, um conjunto de atividades fora deste 

enquadramento (programas/projetos ou processos-chave), em que existe um grande investimento 

de tempo dos profissionais, como por exemplo, a realizada no âmbito de órgãos de gestão (Quadro 

5), no âmbito de programas do ACES Arco Ribeirinho (Quadro 6) e grupos regionais e 

nacionais(Quadro 7). 

Quadro 5- Atividades em Órgãos de Gestão 

Atividades em Órgãos de Gestão 

Órgão Equipa Presidente/coordenador 

Grupo Coordenador da Unidade 

Luís Hermenegildo 
Paulo Silva 

Raquel Rodrigues dos Santos 

Rosária Vaz 

Lina Guarda 

Conselho Clínico do ACES AR 

Il iete Ramos 
Joaquina Cristina* 

Paulo Silva 
Alda Gisela* 

Direção de Enfermagem do ACES 
Arco Ribeirinho (CCA) 

Ana Maronel* 
Fátima Enes 
Ilda Roque* 

Mafalda Roque* 
 Maria Paula* 

Paulo Silva  

Conselho Técnico de TSDT 

Ana Cruz* 
Cátia Santos* 

Joana Félix* 
Joaquina Cristina* 

Sofia Silva* 

Raquel Rodrigues dos Santos 

* Elementos externos à USPAS 
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Quadro 6- Outros Programas do ACES 

Outros Programas do ACES 

Programa/Projeto Equipa Coordenador(a) 

Programa de Prevenção e Controlo 
de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos (PPCIRA) 

Ana Henriques* 

Helena Galrito* 

Lídia Seco* 

Mafalda Pama* 

Mafalda Rosa* 

Maria do Céu Lopes* 

Maria Dolores Pinheiro* 

Maria Esmeralda Pereira 

Marisa Fonseca* 

Milene Ribeiro* 

Inês Caeiro 

Resíduos Hospitalares 
Carla Nobre 

Cármen Venturinha 
Sónia Reis 

Esmeralda Pereira 

Programa de Rastreios do Cancro do 

Colo do Útero (CCU) e do Cancro do 
Cólon e Reto (CCR)  

Alda Monteiro* 

Antónia Mira* 
Arlete Mendes* 

Maria Conceição Ponte* 

Paulo Silva 

Núcleo de Investigação Clínica do 
Arco Ribeirinho (NICAR) 

Ana Esteves* 

Anabela Lopes* 
Angélica Ferreira* 

Líl ia Evans* 

Margarida Ferreira* 
Maria Adélia Dinis* 

Teófila Matos* 

Raquel Rodrigues dos Santos 

Promoção da Cultura de Inovação e 
do Desenvolvimento Organizacional 

do ACES Arco Ribeirinho 

Alda Monteiro* 

Antónia Mira* 
Cláudia Marques* 

Il iete Ramos 
Ana Quintas* 

Patrícia Martins 
 Paulo Silva 

Raquel Rodrigues dos Santos  

Miguel Lemos* 

Unidade Coordenadora Funcional da 
Diabetes 

Mauro Oliveira 
Outos elementos do ACES e 

CHBM* 

Presidente do CCS 

 ou a quem delegue* 

Comissão de Qualidade e Segurança 

(CQS) do ACES Arco Ribeirinho   

Ana Isabel Martins* 

Berta Pena* 
Célia Gomes 

Deolinda Caxaria* 

 Diana Chaves 
Isabel Russo* 
Ivone Pereira* 
José Teixeira 

Paula São Pedro* 

Inês Caeiro 

* Elementos externos à USPAS 

 



 

16 
 

Quadro 7- Grupos Regionais e Nacionais 

Grupos Regionais e Nacionais 

Programa/Área Equipa Gestor 

Grupo Técnico Regional “águas para 
consumo humano” 

Carla Dias* 

Vera Noronha* 
Lina Guarda 

Programa Regional de Saúde Escolar  
Ana Dias* 

Fernando Nogueira* 
Lina Guarda 

Programa Regional Movimento 

Cidade de Afetos 

Cidália Guia 

Elsa Figueiredo* 

Inês Caeiro 

Mário Durval  

Rosete Lourenço* 

Fátima Neves* 

Serviço de Segurança e Saúde no 
Trabalho  

Célia Gomes 
Outros profissionais* 

Teresa Galhardo* 

Comissão para a Restruturação dos 
Serviços de Saúde Pública 

Lina Guarda 
Raquel Rodrigues dos Santos  

Outros profissionais* 

Mário Jorge Neves* 

* Elementos externos à USPAS 

A monitorização e a avaliação da implementação do Plano de Atividades da USPAS são efetuadas 

pelo Gestor/Equipa Gestora do respetivo Programa/Projeto, que as envia ao grupo coordenador da 

USPAS. Este, até 31 de março de cada ano, elabora um relatório de atividades relativo ao ano 

antecedente.  

A monitorização e a avaliação da implementação do Plano de Atividades da USPAS realizar-se-á de 

3 formas:  

 Programas e Projetos  

Através da recolha dos resultados obtidos para cada indicador, verifica-se o grau de cumprimento e 

serão justificados os desvios, se existentes. É enviado semestralmente um tableau de bord, onde os 

gestores de programa introduzem os dados obtidos. 

 Processos-Chave  

Através de auditorias internas aos procedimentos de cada processo-chave é realizada a 

monitorização semestral pelos avaliadores atrás designados. 
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 Outros Procedimentos ou Áreas  

De modo a potenciar, ainda mais, a qualidade da intervenção da USPAS, é também efetuada a 

avaliação de outros elementos relevantes, nomeadamente: satisfação aos utentes, proteção de 

dados, condições de acesso e segurança dos utentes e condições de segurança dos profissionais.  

 

Considerando o assumido no processo de contratualização interna, e que consta na anual Carta de 

Compromisso da USPAS, é efetuado o preenchimento do Relatório do Plano de Ação da Unidade 

Funcional (RAUF) através do menu disponibilizado no BI-CSP (https://bicsp.min-

saude.pt/pt/Paginas/default.aspx). 

 

Nas páginas seguintes serão apresentados, para cada Programa ou Projeto da responsabilidade da 

USPAS, os objetivos operacionais, as atividades a desenvolver e os indicadores de atividade 

(planeamento operacional). 

  

https://bicsp.min-saude.pt/pt/Paginas/default.aspx
https://bicsp.min-saude.pt/pt/Paginas/default.aspx
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3.1. CIDADE DE AFETOS 

Gestor:  

Sónia Reis 

Equipa:  

Carla Alves, Cidália Guia, Dulce Neto, Lina Guarda, Luís Hermenegildo e Patrícia Martins 

Parceiros:  

Câmara Municipal (Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo) e diversos agentes comunitários (preferencialmente da área 

geográfica de atuação da USPAS) 

Enquadramento 

"É incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria 

interesse, nem necessidade, nem motivação" (Piaget, 1962). 

A maior afetividade entre as pessoas diminui a violência, a agressividade gratuita e os conflitos inúteis, promovendo 

maior urbanidade, coesão social e tolerância, valores essenciais a uma comunidade desenvolvida.  

A “Cidade dos Afetos” pretende chamar  os afetos para “o dia-a-dia” das comunidades, como mecanismo fundamental 

de desenvolvimento.  

Este programa pretende mobilizar a comunidade para o desenvolvimento da componente afetiva, tendo em conta o 

seu impacto positivo na saúde, e na saúde mental em particular, essenciais ao bem-estar e à felicidade das pessoas, 

intervindo sobe os determinantes da saúde. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Desequilíbrio do desenvolvimento emocional e dos afetos (isolamento social , violência doméstica e no namoro, 

insatisfação pessoal, baixa autoestima, etc.); Baixa l iteracia em Saúde. 

 

Objetivos 

 

O1 – Desenvolver com os municípios e parceiros locais, pelo menos, 1 atividade anual no âmbito da Cidade de Afetos ; 

O2 – Desenvolver, pelo menos, 1 atividade anual que estimule a inscrição dos afetos no território;  

O3 – Dinamizar, pelo menos, 1 atividade que estimulem a componente afetiva no ACES Arco Ribeirinho; 

O4 - Divulgar a estratégia para os afetos até 2024. 

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
O2 

Percentagem de reuniões 
com os municípios 

Nº de reuniões realizadas/  
nº reunião programadas 

- 
100% 

(programadas=4) 
80% 

(programadas=8) 
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O1 
O2 

Percentagem de 
atividades 

Nº de atividades realizadas/Nº 
de atividades previstas 

- 
100% 

(previstas=2) 
80% 

(previstas=4) 

O3 
Percentagem de unidades 
funcionais que participam 

nas atividades 

Nº de unidades que participam 

/ nº total de unidades (22) 
- 25% 50% 

04 
Documento da estratégia 
para os afetos 

Elaborado ou não elaborado 
Atualizado ou não atualizado 

- Elaborado Atualizado 

 

Cronograma anual  

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2023 

Reuniões com os municípios no 

sentido de ser designado um 

interlocutor por concelho 

            

Reuniões com os municípios para a 

inscrição de afetos no território  
           

 

 

Elaboração de orientações 

estratégicas  
          

 

 
 

Reunir com o Conselho Clinico e de 

Saúde do ACES AR para promoção dos 

afetos na prática das equipas 

            

Dinamização de atividade nos 

diferentes concelhos  
            

Dinamização de atividade no ACES  
            

Elaboração do relatório de avaliação             

2024 

Reuniões com os municípios para a 

definição conjunta de atividades  
            

Elaboração de orientações 

estratégicas – atualização  
            

Reunião com o Conselho Clinico e de 

Saúde do ACES AR para promoção dos 

afetos na prática das equipas 

            

Dinamização de atividade nos 

diferentes concelhos  

            

Dinamização de atividade no ACES  
            

Elaboração do relatório de avaliação             
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3.2. CONSULTA DO VIAJANTE E CENTRO DE VACINAÇÃO INTERNACIONAL   

Gestor:  

Il iete Ramos  

Equipa:  

Carla Giro, Diana Chaves, Dulce Lúcio, Fátima Enes e Ricardo Pinheiro 

Parceiros:  

Câmaras Municipais (Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo)  

Enquadramento 

A Consulta do Viajante e Centro de Vacinação Internacional têm por missão, proteger e promover a saúde e prevenir a 

doença das populações, cumprindo o disposto no Regulamento Sanitário Internacional (RSI), no que respeita às medidas 

sanitárias recomendadas  a viajantes, relativamente a vacinação, profilaxia e emissão de certificados conexos. O mesmo 

respeitará assim o disposto na alínea f) do nº 2 do anexo 7, do mesmo regulamento define que “Os Estados Partes 

designam centros específicos de vacinação contra a febre amarela nos seus territórios com vista a garantir a qualidade 

e a segurança dos procedimentos e dos materiais util izados”.  

Nesta consulta é informado sobre medidas preventivas ou curativas a adotar antes, durante e depois da viagem, em 

função do destino, da viagem e de quem viaja, inclui: 

 a vacinação ou toma preventiva de medicação contra múltiplas doenças de risco baixo ou inexistente em 

Portugal  

 a informação sobre higiene individual e cuidados a ter com a água e os alimentos que se ingerem 

 o aconselhamento e prescrição da farmácia do viajante que pode ou deve levar consigo  

 informações sobre assistência médica, riscos de acidentes e segurança ou outr os nos destinos para que viaje 

A consulta e a respetiva vacinação, quando aplicável, são extremamente importantes para os viajantes saudáveis e em 

particular para grávidas, crianças, idosos e indivíduos com doenças  crónicas. 

Problemas de saúde a que responde: 

Doenças evitáveis pela vacinação; Doenças emergentes; Doenças transmitidas por vetores e baixa l iteracia em saúde 

Objetivos:  

 

O1 – Realizar semanalmente, consultas médicas para a prevenção de doença em contexto de viagem (pré e pós -viagem); 

O2 – Realizar semanalmente atos de enfermagem de prevenção de doença em contexto de viagem; 

O3 – Contribuir para o aumento da literacia em saúde, nas consultas médicas e nos atos de enfermagem; 

O4 – Realizar anualmente sessões de educação para a saúde, para o aumento da literacia em saúde do viajante. 

O5 – Assegurar a vacinação da Febre Amarela e Febre Tifoide, aos viajantes elegíveis; 

 

 

 

 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/promocao-da-saude-e-prevencao-da-doenca/vacinacao/
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Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Administração Vacinas (Ex: autorização Centro Vacinação 

Internacional) 
* * * * * * * * * * *  

Sessões de promoção de saúde  * * * * * * * * * * *  

2023 

Consultas de pré-viagem               

Consultas pós-viagem              

Vacinação              

Sessões de promoção de saúde              

2024 

Consultas de pré-viagem             

Consultas pós-viagem              

Vacinação              

Sessões de promoção de saúde 
   

  
    

  
 

*Planeamento  
   

  
    

  
 

  

Objetivos, indicadores e respetivas metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
O3 

Percentagem de Consultas 
médicas realizadas 

Nº consultas realizadas/ nº 
consultas agendadas X 100 

50%  70%  80%  

O1 
O3 

Nº horas de consulta 
médica por semana 

Nº horas de consulta médicas 
efetivadas 

5h/semana 10h/semana 15h/semana  

O2 
O3 

Percentagem de atos de 
enfermagem por semana  

Nº de atos de enfermagem 
realizados por semana /Nº de atos 

de enfermagem agendados X 100  

50%  70%  80%  

O4 

Percentagem de sessões de 

promoção de saúde do 
viajante 

Nº de sessões realizadas/ Nº 

sessões programadas X 100 
- 

80% 

(programadas 
4 sessões) 

90% 

(programadas 
6 sessões) 

O5 
Taxa de cobertura vacinal 
febre amarela (FA) 

Nº de vacinas de FA administradas/ 

Nº de viajantes elegíveis para 
vacinação contra a referida vacina 

X 100 

50% 80% 90% 

O5 
Taxa de cobertura vacinal 
febre tifoide (FT) 

Nº de vacinas de FT administradas/ 

viajantes elegíveis para vacinação 
contra a referida vacina X 100 

50% 80% 90% 
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3.3. FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO  

Gestor:  

Raquel Rodrigues dos Santos  

Equipa:  

Ana Fialho, Ana Pinto de Oliveira, Anabela Candeias, Lil iana Cristóvão, Patrícia Batista e Rosária Vaz 

Parceiros 

Câmara Municipal (Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo), formadores, investigadores e diversos agentes comunitários 

(preferencialmente da área geográfica de atuação da USPAS). 

Enquadramento 

As organizações têm de pensar de forma diferente, inovadora e criativa, acompanhando as mudanças constantes, os 

problemas emergentes e o novo perfi l  de utente/cidadão, cada vez mais exigente. 

O aumento da formação profissional entre os trabalhadores é visto como um investimento no maior capital que as 

organizações possuem – as pessoas. Este investimento dá origem a melhoramentos substanciais no seio organizacional 

a um nível individual e coletivo Goldstein (1991), Wetland (2003) e Chew e Chan (2008) (apud: Salazar, Torres, Reche 

2012, p. 2682-2683). 

A formação contínua, quando devidamente estruturada para a organização, pode constituir uma forma de superação e 

consequente diferenciação. Assumindo-se assim que representa um contributo determinante para o elevado 

desempenho organizacional, para a motivação e satisfação dos trabalhadores.  

Este programa assenta nas seguintes estratégias: 

 Aumentar a sintonia e coesão da equipa, de modo a favorecer o clima laboral; 

 Aumentar a capacidade organizacional do trabalho em rede; 

 Corresponder às necessidades formativas e de investigação, sentidas pelos profissionais; 

 Potenciar a capacidade de ação da USPAS, na relação com a comunidade e com as restantes Unidades; do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Anualmente será elaborada informação complementar sobre a Formação e Investigação. 

Problemas/necessidades de saúde a que responde: 

Desequilíbrio do desenvolvimento emocional e dos afetos (isolamento social, baixa autoestima, conflitos interpessoais, 

etc.); Baixa l iteracia em Saúde.  

 

Objetivos:  

O1 – Realizar reuniões formativas que aumentem o foco dos profissionais nos objetivos da organização  

mensalmente; 

O2 – Realizar, reuniões formativas que estimulem a util ização da inteligência emocional  de 2 em 2 meses; 

O3 – Realizar reuniões formativas e de investigação à medida das necessidades sentidas pelos profissionais  

identificadas anualmente; 

O4 – Criar ferramentas de consciencialização e avaliação do clima laboral e do trabalho em rede, em 2023 e 2024. 
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Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Elaboração do plano anual             

Construção de sessão de Team building             

Reuniões formativas à medida             

Reuniões formativas fora da caixa (gente gira)             

Construção de questionários             

Aplicação de questionários             

Tratamento de dados de questionários             

Reuniões de planeamento             

Reuniões e ações para a geminação             

Monitorização e avaliação do programa             

Objetivos, indicadores e metas 

 Indicador Cálculo 
Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

 
O1 
O2 

Percentagem de profissionais 
que referiram influência das 
ações na coesão da equipa  

Nº de profissionais considera que as ações 
formativas tiveram influência na coesão da 

equipa / Nº total de profissionais que 

frequentaram as ações X 100 

60%  70% 80% 

 

O3 

Percentagem de profissionais 
com formação à medida 

satisfeita 

Nº de necessidades formativas satisfeitas/Nº de 

necessidades formativas identificadas X 100 
10% 50% 80% 

Percentagem de profissionais 
que manifestou interesse em 
realizar investigação  

Nº Profissionais que reconhece necessidades de 
investigação satisfeitas/Nº de profissionais que 

propôs investigação X 100 
95%  95% 95% 

O4 
Documento sobre clima laboral e 
do trabalho em rede 

Elaborado ou Não Elaborado - - Elaborado 

O1 
O2 
O3 

O4 

Percentagem de ações 
formativas realizadas 

Nº de ações realizadas/Nº de ações previstas 
X100 

60% 
(7 ações 

previstas) 

80% 90% 
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Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2023 

Elaboração do plano anual             

Construção de sessão de Team building             

Reuniões formativas à medida             

Reuniões formativas fora da caixa (gente gira)             

Construção de questionários             

Aplicação de questionários             

Tratamento de dados de questionários             

Reuniões de planeamento             

Reuniões e ações para a geminação             

Monitorização e avaliação do programa             

 

2024 

Elaboração do plano anual             

Construção de sessão de Team building             

Reuniões formativas à medida             

Reuniões formativas fora da caixa (gente gira)             

Construção de questionários             

Aplicação de questionários             

Tratamento de dados de questionários             

Reuniões de planeamento             

Reuniões e ações para a geminação             

Monitorização e avaliação do programa             
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3.4. INFORMAÇÃO E PLANOS NO DOMÍNIO DA SAÚDE 

Gestor: 

Lina Guarda 

Equipa:  

Ana Fialho, Inês Caeiro, Luís Hermenegildo, Patrícia Batista, Paulo Silva e Raquel Rodrigues dos Santos  

Parceiros:  

Unidades Funcionais do ACES, Estabelecimentos de Educação e Ensino da área geográfica do ACES, Autarquias da área 

geográfica do ACES, outros sectores da sociedade públicos, privados ou sociais que contribuem para a Saúde da 

população. 

Enquadramento 

A Unidade de Saúde Pública, de acordo com a legislação em vigor, é a unidade funcional do Agrupamento de Centros 

de Saúde responsável pela elaboração de informação e planos no domínio da saúde pública.  

Apesar de existirem muitos dados disponíveis, nem sempre é possível contextualizá-los, categorizá-los, relacioná-los e 

extrair deles o conhecimento necessário para o diagnóstico de saúde, com a identificação dos seus principais 

determinantes. 

A informação e os planos no domínio da saúde pública devem contribuir quer para a governação clínica* quer para a 

governação de saúde** e também para a governança para a saúde*** desta área geográfica. Torna -se fundamental 

que a UPSPAS selecione a melhor informação disponível, que a “trabalhe” e a devolvendo aos diferentes atores, dentro 

e fora dos serviços de saúde. 

Os documentos elaborados devem ser amplamente divulgados, assentarem no empowerment dos cidadãos, na 

participação ativa da sociedade e na procura contínua de qualidade num modelo de co -produção de saúde, onde a 

Governança para a Saúde, partilhada pelos diferentes sectores da sociedade, incluindo a administração pública, a 

Governação da Saúde e a Governação Clínica contribuem em simultâneo para o estado e ganhos em saúde do individuo 

e da população. 

 
*A governação clínica é por definição o processo pelo qual as organizações de saúde se responsabilizam pela melhoria contínua da qualidade dos seus 

serviços e dos seus resultados, envolvendo para este objetivo todos os membros que constituem a equipa de saúde 

**A governação de saúde implica, a partir da identificação de necessidades de saúde da população e da definição dos respetivos objetivos de saúde, 

obter resultados de melhoria da saúde a nível da população e/ou grupos da população (outcomes e impacto), no  que diz especificamente respeito à 

intervenção dos serviços de saúde (neste caso particular, dos serviços prestadores de Cuidados de Saúde Primários (CSP) – os Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES) 

*** A governança para a saúde (governance for health), implica, para além da intervenção dos serviços de saúde, a intervenção da restante sociedade 

(organizada e não organizada), numa perspetiva de ação intersectorial e de participação e compromisso do(s) próprio(s) cidadão(s). 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Todos os identificados no PAUF (ver BI -CSP) 

 

Objetivos:  

O1 - Elaborar o perfi l  de saúde do Arco Ribeirinho V1 (versão em progresso), até 28 de fevereiro de 2023; 

O2 - Enviar o perfi l  de saúde do Arco Ribeirinho V1 ao DE e CCS do ACES AR, até 15 de abril  de 2023; 

O3 - Enviar perfi l  de saúde do Arco Ribeirinho V1 pelos parceiros, dentro e fora da saúde, até 30 de junho de 2023; 

O4 - Elaborar a versão final do perfi l de saúde do ACES AR (incluir os contributos das/os diferentes estruturas/parceiros) 

até final de setembro 2023;  

O5 - Elaborar pelo menos três documentos de informação em saúde, nos anos 2023 e2024; 



 

26 
 

O6 -Divulgar os documentos de informação em saúde pelos parceiros, dentro e fora da saúde, após apresentação dos 

mesmos em reunião geral da USPAS. 

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
O2 
O3 
O4 

Versão final do perfil de 
saúde do Arco Ribeirinho  

Previsto conclusão até setembro 2023 - Sim - 

O5 
O6 

N.º de documentos de 
informação em saúde 
elaborados 

Previstos 3  - 3 3 

 
 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Elaboração Perfil Saúde (V1 e final)              

Realização de reuniões para definição de metodologia de 

recolha de dados   
            

Realização de reunião no ACES (DE+CCS e DE+CCS+UF) de 

divulgação do Perfil de Saúde  
            

Realização de reuniões com a equipa gestora             

 

2023 

Elaboração Perfil Saúde (V1 e final)              

Divulgação do Perfil de Saúde (V1 e final)               

Realização de 2 reunião no ACES (DE+CCS e DE+CCS+UF) de 

divulgação do Perfil de Saúde  
            

Realização de 4 reuniões (1 por concelho) de divulgação do 

Perfil Saúde  
            

Elaboração de documentos de informação em saúde             

Divulgação de documentos de informação em saúde             

Realização de reuniões com a equipa gestora.              

Elaboração do relatório de atividades             
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Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2024 

Atualização do Perfil Saúde (se aplicável)              

Divulgação do Perfil de Saúde (se aplicável)               

Elaboração de documentos de informação em saúde             

Divulgação de documentos de informação em saúde             

Realização de reuniões com a equipa gestora             

Elaboração do relatório de atividades             
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3.5. SAÚDE SAZONAL  

Gestor:  

José Teixeira 

Equipa:  

Carla Giro, Célia Gomes e Inês Caeiro 

Parceiros:  

Instituições de Apoio Social; Serviços Municipais de Proteção Civil; Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia; 

Organismos públicos da área da saúde e da proteção social. 

 

Enquadramento 

Portugal é um dos países europeus vulneráveis às alterações climáticas e aos fenómenos climatéricos extremos, em 

particular, no período do verão. 

Na primavera/verão ocorrem, com frequência, temperaturas elevadas, podendo exi stir efeitos graves sobre a saúde, 

incluindo desidratação e descompensação de doenças crónicas. Nesta época, são ainda relevantes os afogamentos, as 

toxinfeções alimentares e o aumento da população de vetores.  

No outono/inverno, associado às baixas temperaturas, há um aumento da incidência das infeções respiratórias na 

população, maioritariamente devidas à atividade sazonal da gripe, para além da circulação simultânea de outros agentes 

virais e bacterianos. O inverno e as baixas temperaturas estão, também, associados a maior procura de cuidados de 

saúde por descompensação de doenças crónicas e concentração de mortalidade por todas as causas. Ocorrem ainda 

fenómenos de intoxicação por monóxido de carbono e mortes com origem em incêndios domésticos. 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal está enquadrado pelo Despacho nº 2483/2017 de 23 de março, sendo 

constituído pelo Módulo Verão, que vigora entre 1 de maio e 30 de setembro, e pelo Módulo Inverno, que vigora en tre 

1 de outubro e 30 de abril. 

Este plano constitui ainda um instrumento essencial na preparação dos serviços e estabelecimentos do SNS para a 

intervenção em situações determinadas pelas variações sazonais associadas a extremos de temperatura ou a circulação 

de micro-organismos infeciosos. 

Quer com temperaturas mais baixas, quer com temperaturas mais elevadas, as crianças, os doentes crónicos com maior 

risco de morbilidade e de mortalidade e os idosos no domicíl io ou em lares devem ser alvo de atenção especial.  

 

Problemas de saúde a que responde: 

Riscos ambientais resultantes das alterações climáticas e consequentes efeitos na saúde (ex. doenças emergentes 

nomeadamente as transmitidas por vetores; insegurança alimentar; golpe de calor e desidratação, infeções 

respiratórias) e baixa l iteracia em saúde. 

 

Objetivos:  

 

O1 – Elaborar anualmente o Plano de Saúde Sazonal nos seus dois módulos ; 

O2 - Realizar pelo menos 8 ações de sensibil ização a grupos da população; 

O3 - Divulgar os níveis de alerta recebidos (vermelho) às instituições e população em geral . 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Elaborar PCSS - módulos Verão e 

Inverno  

Concretização de 2 documentos 
PCSS - módulo Verão e módulo 

Inverno 

100% 100% 100% 

O2 
Percentagem de ações de 
sensibilização realizadas  

Nº de ações de sensibilização 

realizadas/ Nº de ações de 
sensibilização previstas X 100 

(Previstas 8 atividades de 
sensibilização) 

75% 90% 90% 

O3 
Percentagem de níveis de alerta 
laranja e/ou vermelho efetuados às 

instituições identificadas no PCSS  

Nº de níveis de alerta laranja e/ou 
vermelho efetuados às instituições 
identificadas no PCSS/ Nº de níveis 

de alerta laranja e/ou vermelho 
recebidos X 100 

100% 100% 100% 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Ações de Sensibilização             

Reuniões intersectoriais             

Avaliação da base de dados             

Promoção da vacinação de grupos vulneráveis  

(módulo inverno) 
            

Identificação dos meios de comunicação social de âmbito 

local 
            

Avaliação do programa             

2023 

Ações de Sensibilização             

Reuniões intersectoriais             

Avaliação da base de dados             

Promoção da vacinação de grupos vulneráveis  

(módulo inverno) 
            

Identificação dos meios de comunicação social de âmbito 

local 

            

Avaliação do programa 
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2024 

Ações de Sensibilização             

Reuniões intersectoriais 
            

Avaliação da base de dados             

Promoção da vacinação de grupos vulneráveis  

(módulo inverno) 
            

Identificação dos meios de comunicação social de âmbito 

local 

            

Avaliação do programa 
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3.6. PRÁTICAS SAUDÁVEIS: FIM À MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA 

Gestor:  

Diana Chaves 

Equipa:  

Ana Pinto Oliveira e Dulce Lúcio 

Parceiros:  

Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, I.P., Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Alto Comissariado 

para as Migrações, Unidades Funcionais do Aces Arco Ribeirinho, Autarquias locais e Juntas de Freguesias dos concelhos 

Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, CLAIM dos territórios, Associação Mulheres sem Fronteiras, CHBM, Centro de 

Formação de Escolas Barreiro e Moita, Centro de Atendimento à vitima Barreiro/Moita, EPVA, NAPCJ, CPCJ territoriais, 

Órgãos de Polícia Criminal, Agrupamentos de Escolas. 

 

Enquadramento 

A MGF é uma prática social nefasta para as mulheres e meninas, sendo uma grave violação dos direitos humanos das 

mulheres, que manifesta as desigualdades e discriminações de género e que é punida por lei, devendo ser combatida 

nas várias áreas da sociedade civil – educação, saúde, justiça, economia. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a Mutilação Genital Feminina (MGF) é classificada em quatro tipos 

principais e é praticada em mais de 40 países, 28 dos quais no continente Africano, alguns no Médio Oriente, algumas 

regiões da Arábia Saudita, Malásia, Indonésia, Paquistão e Índia, e ainda da América do Sul. Devido à existência de fluxos 

migratórios significativos destes países, esta é uma prática presente noutros países, nomeadamen te nos europeus como 

Portugal.  

O ACESAR tem como competência territorial quatro concelhos, por ordem alfabética, Alcochete, Barreiro, Moita e 

Montijo, em que dois deles se destacam pelo elevado número de utentes inscritos nas U.F. provenientes de países onde 

se pratica a MGF, 37% (n=534) no Barreiro e 59% (n= 852) na Moita. No concelho de Alcochete (n=26) e Montijo (n=31) 

os valores percentuais são residuais (2%), (SIARS®, 2022). De uma forma geral, todos os concelhos têm maior número 

de utentes inscritos oriundos de países cuja prevalência é moderadamente baixa, principalmente naturais da Guiné-

Bissau (n=1181), seguindo-se os países de prevalência muito elevada, maioritariamente da Guiné-Conacri (n=96).  

O Programa “Práticas Saudáveis- fim à mutilação genital feminina” tem três eixos de intervenção: i) integração e 

aprofundamento da problemática da MGF em instrumentos de política pública; i i) capacitação de profissionais; iii) 

intervenção comunitária. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Desequilíbrio na vida afetiva, Violência, Infeções sexualmente transmissíveis e baixa l iteracia em saúde 

Objetivos:  

 

O1 - Contribuir para a implementação de medidas preventivas, de proteção das sobreviventes da prática MGF; 

O2 - Contribuir para a implementação de medidas que conduzam à erradicação da prática  MGF; 

O3 - Capacitar profissionais de diferentes áreas (saúde, educação e social) para a prevenção, identificação, referenciação 

e/ou acompanhamento da menina/mulher com MGF; 

O4 - Sensibil izar os/as alunos/alunas dos Agrupamentos Escolares no âmbito dos Direitos Humanos e Igualdade de 

Género. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
O2 
O3 

Percentagem de ações de 
formação realizadas a 
profissionais 

Nº. de ações de formação/ nº total de 
ações de formação previstas X 100 

(3 ações previstas) 
33%  66% 100% 

O1 
O2 

O4 

Percentagem de alunos 

abrangidos por formação   

Nº de alunos/as na ação de formação/ 
nº total de alunos por Agrupamento de 

Escola X 100 
(250 alunos) 

25%  75% 80% 

O1 
O2 
O3 

O4 

Percentagem de ações de 
divulgação realizadas  

Nº de ações de divulgação do Projeto/ 
Nº de Ações de divulgação previstas X 

100 

(4 ações previstas) 

50%  75% 75% 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Implementação de fluxograma de atuação dentro do ACESAR             

Implementação de protocolo de articulação entre o ACESAR e 

CHBM no âmbito da MGF 
            

Formação a profissionais de diferentes áreas primordiais no 

atendimento à menina/mulher com MGF 
            

Ações de sensibilização para alunos/alunas nos Agrupamentos de 

Escolas no âmbito dos Direitos Humanos e Igualdade de Género 
            

Ações de divulgação do Projeto pelas autarquias locais               

Reuniões de coordenação e planeamento de projeto com equipa 

gestora da USPAS 
            

Reuniões com equipa alargada da MGF do ACESAR e parcerias no 

território 
            

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2023 

Implementação de fluxograma de atuação dentro do ACESAR             

Implementação de protocolo de articulação entre o ACESAR e 

CHBM no âmbito da MGF 
            

Formação a profissionais de diferentes áreas primordiais no 

atendimento à menina/mulher com MGF 
            

Ações de sensibilização para alunos/alunas nos Agrupamentos de 

Escolas no âmbito dos Direitos Humanos e Igualdade de Género 
            

Ações de divulgação do Projeto pelas autarquias locais               

Reuniões de coordenação e planeamento de projeto com equipa 

gestora da USPAS 
   

  
       

Reuniões com equipa alargada da MGF do ACESAR e parcerias no 

território 
   

  
       

 

2024 

Formação a profissionais de diferentes áreas primordiais no 

atendimento à menina/mulher com MGF 
            

Ações de sensibilização para alunos/alunas nos Agrupamentos de 

Escolas no âmbito dos Direitos Humanos e Igualdade de Género  
            

Reuniões de coordenação e planeamento de projeto com equipa 

gestora da USPAS 
            

Reuniões com equipa alargada da MGF do ACESAR e parcerias no 

território 
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3.7. PREVENÇÃO E CONTROLO DA TUBERCULOSE 

Gestor:  

Ana Pinto Oliveira e Fátima Enes  

Equipa:  

Carla Giro; Il iete Ramos; Lina Guarda e Luís Hermenegildo 

Parceiros:  

CHBM, Unidades Funcionais do ACES Arco Ribeirinho, Departamento de Saúde Pública ARSLVT e INSA 

Enquadramento 

A tuberculose (TB), sendo a principal causa de morte por uma doença infeciosa curável constitui ainda um grave e 

importante problema de Saúde Pública.  

De acordo com os dados do relatório do Programa Nacional Tuber culose (PNT) da Direção-Geral da Saúde (DGS), o 

número de novos casos de TB tem vindo a diminuir em Portugal, tendo sido alcançado, em 2015, o l imite definido como 

de baixa incidência (20 casos por 100 mil habitantes por ano). Apesar disso, Portugal contin ua a ser o país da Europa 

Ocidental com taxas de incidência mais elevadas de TB. Em 2020 foram notificados 1 465 casos de TB em Portugal, 

correspondendo a uma taxa de notificação de 14,2 casos por 100 mil habitantes. A Região de Lisboa e Vale do Tejo e a 

Região do Norte mantêm-se como as regiões de maior incidência (18,0 e 15,2 casos por 100 mil habitantes, 

respetivamente). Em 2021 foram notificados 31 casos de TB nos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo e Barreiro, 

correspondendo a nove a casos confirmados de TB.  

A implementação do PNT no Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho (ACES do AR) tem como objetivos o 

controlo e eliminação da tuberculose na comunidade, através do diagnóstico e tratamento precoce dos doentes, da 

terapêutica sob observação, do rastreio de contactos, do rastreio ativo de grupos de risco, e da instituição de 

quimioprofilaxia e medidas de controlo de infeção associada aos cuidados de saúde quando necessárias e adequadas.  

No ACES AR a resposta ao PNT conta com a consulta de Referência da Tuberculose do Centro Hospitalar Barreiro-

Montijo (Hospital  do Montijo) e com a Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio (USPAS), em articulação com as 

unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde do ACES do AR, que colaboram na identificação e referenciação 

de casos suspeitos de tuberculose ativa e respetivos contactos elegíveis para rastreio, contribuindo para a prossecução 

dos objetivos do PNT no âmbito do diagnóstico de tuberculose ativa; rastreio de contactos e/ou de população v ulnerável 

e no tratamento de tuberculose ativa e tuberculose latente. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Tuberculose e Baixa l iteracia em saúde 

Objetivos:  

 

O1 – Concluir o preenchimento do IE de casos de tuberculose notificados  no SINAVEmed, até 30 dias após a notificação 

O2 – Concluir o preenchimento do IE de casos de tuberculose notificados  no SINAVElab, até 30 dias após a notificação 

O3 - Identificar áreas geográficas ou settings de intervenção prioritárias , com base nos critérios epidemiológicos  

O4 – Elaborar dois boletins epidemiológicos sobre os casos notificados de tuberculose e divulgá -los aos profissionais de 

saúde do ACES AR e do CHBM; 
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O5 - Contribuir para o diagnóstico atempado, com diminuição do tempo entre o inicio dos sintomas e a notificação dos 

casos. 

 

 

 

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
O3 

Proporção de casos de TB 

notificadas no SINAVEmed, 
investigado em 30 dias  

(Número de casos de TB com  
evidência de investigação epidemiológica concluída 

em 30 dias/ Número de casos de doença TB  
notificados através do SINAVEmed) X 100  

95%  95%  95%  

O2 
O3 

Proporção de casos de TB 

notificadas no SINAVElab, 
investigado em 30 dias  

(Número de casos de TB com  
evidência de investigação epidemiológica concluída 

em 30 dias/ Número de casos de TB  
notificados através do SINAVElab) X 100  

80%  85%  90%  

O1 
O2 

Proporção de casos de TB, 
investigados, com classificação 
de caso correta (validados)  

(Número de casos TB com  
evidência de investigação epidemiológica concluída e 
com classificação de caso corretamente validada pelo 

DSP/Número de casos de TB notificados no 

SINAVEmed) X 100  

80%  90%  100%  

O4 
O5 

Proporção de Boletins de 
vigilância epidemiológica do 
ACES AR elaborados, por ano  

(N.º Boletins de vigilância epidemiológica do ACES AR 
elaborados/N.º total Boletins de vigilância 

epidemiológica do ACES AR previsto) X 100  
100%  100%  100%  

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Investigação Epidemiológica dos casos de TB notificados 

no SINAVEmed  
            

Investigação Epidemiológica dos casos notificados de TB 

no SINAVElab  
            

Informação/implementação de medidas de prevenção e 

controlo 
            

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância 

Epidemiológica de TB  
            

Ações de formação sobre TB no SINAVE, nas unidades 

funcionais de prestação de cuidados de saúde e CHBM  
            

Monitorização e avaliação do programa             
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2023 

Investigação Epidemiológica dos casos de TB notificados 

no SINAVEmed  
            

Investigação Epidemiológica dos casos notificados de TB 

no SINAVElab  
            

Informação/implementação de medidas de prevenção e 

controlo 
            

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância 

Epidemiológica de TB  
            

Ações de formação sobre TB no SINAVE, nas unidades 

funcionais de prestação de cuidados de saúde e CHBM  

            

Monitorização e avaliação do programa 
   

  
       

2024 

Investigação Epidemiológica dos casos de TB notificados 

no SINAVEmed  
            

Investigação Epidemiológica dos casos notificados de TB 

no SINAVElab  
            

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância 

Epidemiológica de TB  

            

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância 

Epidemiológica de TB  
            

Ações de formação sobre TB no SINAVE, nas unidades 

funcionais de prestação de cuidados de saúde e CHBM  
            

Monitorização e avaliação do programa             
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3.8. QUALIDADE DO AR INTERIOR EM UNIDADES FUNCIONAIS 

Gestor:  

Ana Fialho 

Equipa:  

Carla Alves, Célia Gomes, Esmeralda Pereira, Il iete Ramos e Sónia Reis  

Parceiros:  

Unidades funcionais do ACES (USF, URAP e UCSP); DSP;   

Enquadramento 

A evidência cientifica tem demonstrado que, o nível de poluição no interior dos edifícios é frequentemente superior ao 

nível de poluição do ar exterior. Assim, a contaminação do ar interior assume um relevo importante, uma vez que a 

maioria dos indivíduos se encontra mais tempo no interior dos edifícios, entre 65% a 90%. 

O controlo da qualidade do ar interior nos edifícios é uma questão de saúde pública que importa conhecer, em benefício 

dos ocupantes, visto que, uma qualidade reduzida do ar interior acarreta graves co nsequências para a saúde humana, 

podendo afetar os padrões de comportamento dos ocupantes existindo riscos acrescidos em crianças, idosos e grupos 

vulneráveis, por exemplo, pessoas com doenças respiratórias. 

Os estabelecimentos de saúde são locais onde predominantemente se encontram população vulnerável (quer pelo 

estado de saúde debilitado, quer pela maior afluência de idosos e crianças). Nesse sentido, o Agrupamento de Centros 

de Saúde do Arco Ribeirinho (ACES AR), incide o seu trabalho nesta problemática  onde, procura estudar a Qualidade do 

Ar Interior nos estabelecimentos de saúde que prestam cuidados diretos à população. 

Atualmente, a proteção da qualidade do ar e da saúde é imperativa e constitui um dos maiores desafios que se colocam 

à sociedade do século XXI.  

 

Problemas de saúde a que responde: 

Saúde, Ambiente e alterações climáticas; Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica; 

Literacia em Saúde 

 

Objetivos:  

 

O1- Identificar locais elegíveis para medição da qualidade do ar, em cada unidade funcional do ACES AR; 

O2- Capacitar os Técnicos de Saúde Ambiental, da USPAS, para o manuseamento do equipamento de medição da 

qualidade do ar interior; 

O3- Realizar as medições da QAI nas unidades funcionais do ACES AR identificadas, no período de Verão e Inverno; 

O4- Elaborar relatórios resultantes das medições efetuadas; 

O5- Divulgar os relatórios ao Conselho Clínico e Diretor Executivo. 
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Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Reuniões equipa coordenadora             

Levantamento de locais elegíveis para medição             

2023 

Reunião formativa (revisão de procedimentos/  

manuseamento do Equipamento de QAI) 
            

Reuniões equipa coordenadora             

Medição da QAI             

Elaboração e divulgação de relatórios              

Monitorização das medidas corretivas QAI             

2024 

Reuniões equipa coordenadora             

Medição da QAI             

Elaboração e divulgação de relatórios             

Monitorização das medidas corretivas QAI             

Objetivos, indicadores e metas 

 Indicador Cálculo 
Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Percentagem de UF em que 
foi feito o levantamento de 

locais de medição 

Nº de UF em que foi feito o levantamento/Nº 

de UF elegíveis para a medição 
- 95% - 

O2 

Percentagem de TSA com 

formação no manuseamento 
de equipamento 

Nº de TSA com formação no manuseamento 

sobre equipamento QAI/ Nº Total de TSA na 
USPAS X 100 

- 85% - 

O3 
Percentagem de medições de 

QAI período de inverno  

Nº de medições realizadas no período de 

inverno / Nº total de medições previstas X 100 
- - 95% 

O3 
Percentagem de medições de 
QAI período de Verão  

N. de medições realizadas no período de Verão/ 
Nº total de medições previstas X 100 

- 95% 95% 

O4 
Percentagem de relatórios 
elaborados 

Nº de relatórios realizado /Nº UF que foram 
objeto de medições da QAI X 100 

- 95% 95% 

O5 
Percentagem de relatórios 
divulgados 

Nº de relatórios divulgados/ Nº total relatórios 
elaborados X 100 

- 100% 100% 
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3.9. QUALIDADE E INOVAÇÃO 

Gestor:  

Lina Guarda 

Equipa:  

Cármen Venturinha, Luís Hermenegildo, Patrícia Batista, Paulo Silva, Raquel Rodrigues dos Santos e Rosária Vaz  

Parceiros:  

Câmara Municipal (Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo), formadores, investigadores e diversos agentes comunitários 

(preferencialmente da área geográfica de atuação da USPAS). 

 

Enquadramento 

A inovação e a qualidade têm como objetivo a satisfação do cidadão, pelo que o resultado da implementação de 

estratégias de qualidade e de inovação conduzirão ao aumento da capacidade de ação e à criação de valor 

organizacional (Rolo & Saraiva, 2011).  

Este programa, procura fomentar a implementação de estratégias e práticas inovadoras, através do seu modelo de 

gestão (aplicação do Regulamento interno da USPAS), suportado na experimentação, na capacitação e no 

reconhecimento de ideias e soluções inovadoras que gerem valor. 

A acreditação da USPAS apresenta-se como uma estratégia que permite reconhecer e dar visibilidade à Saúde Pública, 

através da certificação da qualidade e da segurança , bem como fortalecer a confiança dos cidadãos e dos profissionais.  

Terá a sua aplicação através de dois grupos de trabalho distintos - Grupo coordenador da USPAS (Luís Hermenegildo, 

Paulo Silva, Raquel Rodrigues dos Santos e Rosária Vaz), nas questões de garantia da aplicação do regulamento e Grupo 

de Acreditação (Cármen Venturinha, Patrícia Batista e Raquel Rodrigues dos Santos), para a continuidade do processo 

de certificação da USPAS. Ambos os grupos são coordenados pela Coordenadora da USPAS e gestora do programa (Lina 

Guarda).  

 

Problemas de saúde a que responde: 

Todos os que estão inscritos no PAUF (Plano de Ação das Unidades Funcionais)  

Objetivos:  

 

O1 - Assegurar a coordenação da USPAS, de acordo com os princípios do seu regulamento  

O2 - Assegurar a monitorização de todos os Programas, Projetos e Processos -Chave 

O3 - Assegurar que a USPAS obtém/mantém a certificação no processo de Acreditação da DGS 

O4 - Assegurar o preenchimento e acompanhamento da Plataforma de submissão do PAUF 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
% de reuniões do Grupo 

Coordenador realizadas 

n.º de reuniões realizadas/n.º de reuniões previstas X 
100 

(previstas pelo menos 12 reuniões anuais) 

70% 80% 90% 

O1 
O2 

% de Programas, Projetos e 
Processos-Chave que 
realizaram a monitorização e 

avaliação 

Nº de Programas, Projetos e Processos-Chave com 
monitorização semestral e avaliação anual/ Nº total 
Programas, Projetos e Processos-Chave existentes X 

100 

100% 
 

100% 
100% 

O1 
O2 

Percentagem de medidas de 
correção implementadas 

Nº correções implementadas/ Nº Programas, Projetos 
e Processos chaves com correções X 100 

60% 80% 90% 

O3 
Cerificação no processo de  
Acreditação 

Sim ou não Sim Sim Sim 

O4 
Preenchimento da Plataforma 
PAUF 

Sim ou não Sim Sim Sim 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Reuniões de grupo coordenador              

Reuniões de grupo Acreditação              

Monitorização e avaliação do programa             

2023 

Reuniões de grupo coordenador              

Reuniões de grupo Acreditação              

Monitorização e avaliação do programa             

2024 

Reuniões de grupo coordenador              

Reuniões de grupo Acreditação              

Monitorização e avaliação do programa             
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3.10. VIGILÂNCIA DE VETORES (REVIVE)  

Gestor:  

Margarida Narciso 

Equipa:  

Anabela da Conceição; Carla Nobre; José Teixeira e Mauro Oliveira 

Parceiros:  

CEVDI, Câmaras Municipais, Juntas Freguesias, Veterinários Municipais. 

 

Enquadramento 
 

A vigilância de vetores, no âmbito do programa REVIVE (Rede de Vigilância de Vetores), surge pela necessidade de  

melhorar o conhecimento sobre as espécies de vetores presentes no país, da sua distribuição e abundância e esclarecer 

o seu papel como vetor de agentes de doença, assim como detetar atempadamente introduções espécies invasoras 

com importância em Saúde Pública.  

Privilegiando a prevenção, em detrimento da resposta à emergência, a vigilância permitirá que qualquer alteração na 

abundância, na diversidade e no papel de vetor, detetada atempadamente, motive as autoridades de Saúde Pública a 

tomar medidas que contribuam para o controlo das populações vetoras de forma a mitigar o seu impacto em Saúde 

Pública. 

Problemas de saúde a que responde: 

Saúde, Ambiente E alterações climáticas; Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica 

 

Objetivos:  

O1 - Contribuir para a caracterização das espécies e a sua ocorrência sazonal; 

O2 – Contribuir para a identificação dos  agentes patogénicos transmitidos pelos vetores identificados; 

O3 – Implementar medidas de controlo, em função dos vetores e do nível de infeção identificados. 

 

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 

O2 

Percentagem de armadilhas 

colocadas para captura de 
culicídeos  

Nº de armadilhas colocadas para captura de 

culicídeos/N.º de armadilhas com colocação prevista X 
100  

90%  90%  100%  

O1 
O2 

Percentagem de colheitas de 
larvas, pupas e ovos realizadas  

N.º de Colheitas de larvas, pupas e ovos realizadas/N.º 
de Colheitas de larvas, pupas e ovos previstas X 100  

90%  90%  100%  
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Cronograma Anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Ações de Sensibilização               

Colheitas de Culicídeos               

Colheitas de Imaturos               

Colheitas de Ixodídeos              

Formação              

Articulação com outras entidades              

Avaliação dos locais              

Reuniões com equipa              

Avaliação do programa              

 

2023 

Ações de Sensibilização              

Colheitas de Culicídeos              

Colheitas de Imaturos              

Colheitas de Ixodídeos              

Formação              

Articulação com outras entidades              

Avaliação dos locais              

Reuniões com equipa              

Avaliação do programa              

 

 

 

 

 

O1 
O2 

Percentagem colheitas de 

carraças – Ixodídeos 
realizadas  

N.º de Colheitas de carraças – Ixodídeos realizadas/ 
N.º de Colheitas de Ixodídeos previstas X 100  

90%  90%  100%  

O3 
Percentagem de medidas 
implementadas 

Nº de medidas implementadas/N.º de situações 
com necessidade de intervenção 

95% 95% 95% 
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2024 

Ações de Sensibilização              

Colheitas de Culicídeos              

Colheitas de Imaturos              

Colheitas de Ixodídeos              

Formação              

Articulação com outras entidades              

Avaliação dos locais              

Reuniões com equipa              

Avaliação do programa              
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3.11. SAÚDE ESCOLAR 

Gestor:  

Luís Hermenegildo 

Equipa:  

Carla Giro, Dulce Lúcio, Mauro Oliveira, Sónia Fernandes e Sónia Reis  

Parceiros:  

Estabelecimentos de Educação e Ensino da área geográfica do ACES, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia da 

área geográfica do ACES, Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos  e 

nas Dependências (DICAD). 

Enquadramento 

A USPAS faz a gestão local do programa e participa na sua execução com o recurso de: enfermeiros, médicos e técnicos 

de saúde ambiental. 

A nível local, as equipas estão organizadas por Agrupamentos de Escola, existindo um responsável por cada 

agrupamento. Atendendo ao perfi l  técnico e ao número de horas disponibilizadas, o responsável deverá ser uma 

enfermeira. A sua função é planificar as intervenções em S.E. nesse agrupamento, nomeadamente na educação para a 

saúde e em estreita colaboração com os professores responsáveis de educação para a saúde, elaborando a Ficha de 

Projeto. A necessidade de intervenção de outros técnicos deverá ser comunicada à equipa coordenadora. As Fichas de 

Projeto deverão ser enviadas à Equipa Coordenadora.  

A equipa coordenadora deverá elaborar o Plano de Intervenção do PNSE no ACES. Deverá fazer o acompanhamento da 

execução do programa, reunindo trimestralmente com os responsáveis pelos os agrupamentos. Fará a avaliação do 

desenvolvimento do PNSE no ACES. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Literacia em Saúde; Desenvolvimento emocional e dos afetos; Atividade física; Saúde, Ambiente e alterações 

climáticas; Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica . 

Objetivos:  

Gestão: 

O1 - Monitorizar a execução do PNSE pelas equipas loca is; 

O2 - Avaliar a execução do PNSE no final do ano letivo, com relatório enviado até ao final de agosto; 

O3 - Divulgar, durante o mês de outubro, o Plano de Atividades do PNSE do ACES; 

Execução: 

O4 - Elaborar, em conjunto com os PES, as Fichas de Projeto por Agrupamento de Escolas, até ao fim do mês de 

setembro; 

O5 - Avaliar todas as situações de NSE referenciadas e elaborar PSI até ao 30º dia da sua referenciação; 

O6 - Realizar a avaliação dos riscos do ambiente escolar para a saúde durante o 1º período. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O4 

Percentagem de 
agrupamentos escola/escola 

não agrupada, , com ficha 
de projeto elaborada até fim 
de Setembro   

N.º de agrupamentos escola ou escola não 
agrupada, em que o gestor local pertencente à 

USPAS, com ficha de projeto elaborada até fim 
Setembro/ N.º de agrupamentos escola ou 

escola não agrupada, em que o gestor local 
pertencente à USPAS X 100   

50%  60%  60%  

O5 

Percentagem de PSI, às 
crianças e jovens 
identificados com NSE, até 

um mês após a sua 
identificação  

Nº de PSI elaborados até ao 31º dia, de 
crianças e jovens identificados com NSE 

pertencentes a escolas em que o gestor local 
pertencente à USPAS /nº total de criança e 

jovens identificados com NSE pertencentes a 
escolas, em que o gestor local pertencente à 

USPAS X 100 

80%  80%  80%  

O6 

Percentagem de 
estabelecimentos de ensino 
da rede pública com 
avaliação de risco feita até 

ao final do 1º período   

N.º de estabelecimentos de ensino da rede 
pública com avaliação de risco feita até ao final 

do 2º período/ N.º de estabelecimentos de 

ensino da rede pública X 100  

90%  90%  90%  

O1 

Percentagem de reuniões 

realizadas pela equipa 
coordenadora   

Reuniões realizadas pela equipa coordenadora 
com todos os gestores locais de cada 

agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada/n.º de reuniões previstas X 100  

(Previstas três reuniões, no 1º, 2º e 3º 
períodos)  

60%  60%  60%  

O2 Relatório  Realizado ou não realizado Realizado Realizado Realizado 

O3 
Divulgação do Plano em 
Reunião  

Realizado ou não realizado Realizado Realizado Realizado 
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Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Desenvolvimento de atividades de educação/promoção de 

saúde, de acordo com a ficha de projeto dos agrupamentos   
            

Avaliação de NSE e elaboração de PSI               

Avaliação dos riscos do ambiente escolar               

Reunião com coordenadores PES, para preparação do ano 

letivo seguinte   
            

Elaboração do projeto de agrupamento               

Reunião Grupo Coordenador com responsáveis por 

agrupamento/escolas ñ agrupadas   
            

Avaliação do PNSE               

Reunião de SE do ACES               

2023 

Desenvolvimento de atividades de educação/promoção de 

saúde, de acordo com a ficha de projeto dos agrupamentos   
            

Avaliação de NSE e elaboração de PSI               

Avaliação dos riscos do ambiente escolar               

Reunião com coordenadores PES, para preparação do ano 

letivo seguinte   
            

Elaboração do projeto de agrupamento               

Reunião Grupo Coordenador com responsáveis por 

agrupamento/escolas ñ agrupadas   
            

Avaliação do PNSE               

Reunião de SE do ACES               

2024 

Desenvolvimento de atividades de educação/promoção de 

saúde, de acordo com a ficha de projeto dos agrupamentos   

            

Avaliação de NSE e elaboração de PSI               

Avaliação dos riscos do ambiente escolar               

Reunião com coordenadores PES, para preparação do ano 

letivo seguinte   
            

Elaboração do projeto de agrupamento               

Reunião Grupo Coordenador com responsáveis por 

agrupamento/escolas ñ agrupadas   
            

Avaliação do PNSE               

Reunião de SE do ACES               
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3.12. SAÚDE ORAL 

Gestor: 

Lina Guarda 

Equipa:  

Il iete Ramos, Mauro Oliveira e Patrícia Baptista  

Parceiros:  

Unidades Funcionais do ACES, Estabelecimentos de Educação e Ensino da área geográfica do ACES, Câmaras 

Municipais da área geográfica do ACES 

Enquadramento 
 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) é desenvolvido pelas seguintes unidades funcionais do ACES 

do Arco Ribeirinho: USF, UCSP e URAP. A sua gestão é da responsabilidade da USP Arnaldo Sampaio. Por este motivo, 

os objetivos, as atividades e os recursos apresentados são relativos à gestão do Programa. 

O PNPSO abrange e beneficia com intervenções preventivas e curativas um grande número de crianças e jovens (Saúde 

Oral na Saúde Infantil  - SOSI e Saúde Oral na Criança e Jovem - SOCJ) e, também, grávidas, idosos e doentes infetados 

com o VIH (Saúde Oral na Grávida - SOG, Saúde Oral na Pessoa Idosa - SOPI e Saúde Oral nos doentes com SIDA). 

Também inclui a Intervenção Precoce no Cancro Oral.  

O PNPSO privilegia duas grandes áreas: a promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais, o diagnóstico  precoce 

e tratamento das situações de doença.  

No 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 2021, no âmbito da gestão do PNPSO, só foram realizadas as atividades relacionadas com 

as questões técnicas:  divulgação de documentos orientadores, respostas a questões e encaminhamento de pedidos ou 

de esclarecimentos à Equipa Regional de Saúde Oral (DSP/ARSLVT, I.P.).  

 

Problemas de saúde a que responde: 

Baixa Literacia em Saúde; Dieta desequilibrada  

Objetivos:  

O1- Responder das questões técnicas que são colocadas;  

O2- Realizar, anualmente, três monitorizações e a avaliação do PPSO; 

O3- Enviar por correio eletrónico as monitorizações e a avaliação, realizadas anualmente, para o Diretor Executivo, 

Conselho Clinico e de Saúde e URAP; 

O4 - Realizar, pelo menos, duas reuniões com as Higienistas Orais do ACES, em cada ano (2022, 2023 e 2024).  

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Percentagem de questões 
técnicas respondidas 

N.º de questões técnicas esclarecidas/n.º total de 
questões técnicas colocadas X 100 

95% 95% 95% 
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O2 
O3 

Percentagem de 
monitorizações/ avaliações 

realizadas 

N.º de monitorizações e avaliações realizadas/ N.º de 
monitorizações e avaliações previstas X 100 

(Previstas 3 monitorizações e 1 avaliação anual) 

70% 80% 80% 

O4 
Percentagem de reuniões 
realizadas com as HO  do ACES 

N.º de reuniões realizadas/n.º de reuniões previstas X 
100 

(previstas 2) 
50% 100% 100% 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Divulgação de orientações, normas ou outros documentos pelos 

profissionais do ACES 
            

Respostas a questões técnicas               

Colaboração, sempre que solicitado, nas auditorias no âmbito do 

PNPSO  
            

Realização de  2 reuniões de acompanhamento  do PNPSO em 

contexto escolar, com as HO e Coordenadora da URAP 
            

Realização de 2 reuniões com a equipa gestora do Programa de 

Saúde Escolar, para articulação da intervenção em meio escolar  
            

Monitorização e avaliação do Programa e envio por correio 

eletrónico 
            

2023 

Divulgação de orientações, normas ou outros documentos pelos 

profissionais do ACES 
            

Respostas a questões técnicas               

Colaboração, sempre que solicitado, nas auditorias no âmbito do 

PNPSO  
            

Realização de  2 reuniões de acompanhamento  do PNPSO em 

contexto escolar, com as HO e Coordenadora da URAP 

   
  

       

Realização de 2 reuniões com a equipa gestora do Programa de 

Saúde Escolar, para articulação da intervenção em meio escolar  

   
  

       

Monitorização e avaliação do Programa e envio por correio 

eletrónico 
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Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2024 

Divulgação de orientações, normas ou outros documentos pelos 

profissionais do ACES 

            

Respostas a questões técnicas   
            

Colaboração, sempre que solicitado, nas auditorias no âmbito do 

PNPSO  
            

Realização de  2 reuniões de acompanhamento  do PNPSO em 

contexto escolar, com as HO e Coordenadora da URAP 

   
  

    
  

 

Realização de 2 reuniões com a equipa gestora do Programa de 

Saúde Escolar, para articulação da intervenção em meio escolar  

   
  

    
  

 

Monitorização e avaliação do Programa e envio por correio 

eletrónico 
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3.13. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOENÇAS NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA  

Gestor:  

Ana Pinto de Oliveira  

Equipa:  

Dulce Lúcio, Fátima Enes, Lina Guarda , Patrícia Batista e Sónia Fernandes 

Parceiros:  

Médicos notificadores independentes e médicos notificadores do setor público empresarial (Unidades Locais de Saúde, 

EPE; Centros Hospitalares, EPE; Hospitais, EPE; dos Serviços Desconcentrados das Administrações Regionais de Saúde 

(Agrupamentos de Centros de Saúde) e dos Hospitais em parceria público privada. Laboratórios notificadores 

independentes e laboratórios notificadores setor público empresarial e dos Hospitais em Parceria Público Privada.  

 

Enquadramento 

Portugal aprovou, pela Lei n.º 81/2009 de 21 de agosto, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE). Este 

sistema possibilita a identificação de situações de risco, recolha, atualização, análise e divulgação dos dados relativos a 

Doenças transmissíveis de Notificação Obrigatória (DNO) e outros riscos em saúde pública, bem como preparar planos 

de contingência face a situações de emergência ou tão graves como de calamidade pública.  

Atualmente, divide-se em duas componentes de notificação: SINAVEmed para notificações clínicas e SINAVElab para 

notificações laboratoriais. 

A sua rede envolve médicos, serviços de saúde pública, laboratórios, autoridades de saúde e outras entidades dos 

sectores público, privado e social, cujos participantes contribuem para um sistema nacional de informação. 

A importância da notificação reside no elevado contributo para a vigilância em saúde pública, que tem por objetivo a 

monitorização ao longo do tempo do estado de saúde da população, visando determinar o risco de transmissão de 

qualquer doença, bem como prevenir a entrada ou propagação em território nacional, mediante o controlo da sua 

génese e evolução. A notificação correta e atempada das DNO é o meio mais eficaz para identificar novos casos e/ou 

surtos, permitindo aplicar medidas  de prevenção e l imitar a sua transmissão. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica  

 

Objetivos:  

 

O1 - Detetar casos e surtos para investigação epidemiológica e instituir medidas de controlo; 

O2 -Disseminar a informação aos profissionais de saúde, de forma sistemática, regular e padronizada; 

O3- Contribuir para o aumento do conhecimento sobre a importância da notificação juntos dos profissionais de saúde. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Proporção de Casos de DNO 
notificados no SINAVEmed, 
investigado em 30 dias 

Número de casos de DNO com 
evidência de investigação epidemiológica concluída 

em 30 dias/ Número de casos de DNO através do 
SINAVEmed X 100 

95% 95% 95% 

O1 
Proporção de DNO notificados 
no SINAVElab, investigado em 
30 dias 

Número de casos DNO com 
evidência de investigação epidemiológica concluída  

em 30 dias/ Número de casos de DNO através do 
SINAVElab) X 100 

80% 85% 90% 

O2 
Proporção de Boletins de 

vigilância epidemiológica do 
ACES AR elaborados, por ano 

N.º Boletins de vigilância epidemiológica de DNO 

elaborados/N.º total Boletins de vigilância 
epidemiológica do ACES AR previsto X 100 

100% 100% 100% 

O2 

Proporção de newsletter digital 
subordinada ao tema de 

vigilância epidemiológica (30´´ 
com Saúde Pública) 
elaboradas, por semestre 

(N.º de newsletter digitais subordinada ao tema de 
vigilância epidemiológica (30´´ com Saúde Pública) 

elaboradas, por semestre / N.º de newsletter digitais 
subordinada ao tema de vigilância epidemiológica 

(30´´ com Saúde Pública) elaboradas, previsto) X 100 

- 100% 100% 

O3 

Proporção de ações formação 
sobre a notificação de DNO no 
SINAVE, realizadas no CHBM, 
por serviço, por ano 

N.º de ações formação sobre a notificação de DNO no 

SINAVE, realizadas no CHBM e ACES AR / N.º de ações 
formação sobre a notificação de DNO no SINAVE, 

previstas X 100 

(previstas 2 anualmente) 

50% 50% 100% 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVEmed             

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVElab             

Redação e distribuição de Cartas Alerta             

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância Epidemiológica             

Ações de formação sobre DNO no SINAVE, no CHBM e ACES AR             

2023 

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVEmed              

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVElab             

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância Epidemiológica  
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Ações de formação sobre DNO no SINAVE, no CHBM e ACES AR    
  

       

 

2024 

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVEmed  
            

Investigação Epidemiológica dos casos notificados no SINAVElab  
            

Elaboração e distribuição do Boletim de Vigilância Epidemiológica  
   

  
    

  
 

Ações de formação sobre DNO no SINAVE, no CHBM e ACES AR 
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3.14. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Gestor:  

Cidália Guia 

Equipa:  

Arlete Mendes, Carla Nobre; Célia Gomes, Esmeralda Pereira, Sónia Caeiro Reis  

Parceiros:  

Unidade de Apoio à Gestão  

Enquadramento 

“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 

atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” - Relatório 

Brundtland “Nosso Futuro Comum” (1987) https://www.gpp.pt/index.php/o-que-fazemos/politica-de-

sustentabilidade-do-gpp 

“A sustentabilidade, ou o que deverá ser compreendido como desenvolvimento sustentável, compreende a interligação 

dos impactes das nossas atividades e a existência de um ciclo de dependência entre três aspetos – ambiente, sociedade 

e economia. No fundo, para se atingir a sustentabilidade é necessário um equilíbrio entre os três vetores, tentado 

compensar os impactes negativos provocados pelas ações individuais e/ou coletivas e potenciando os positivos.” 

https://www.gpp.pt/index.php/o-que-fazemos/politica-de-sustentabilidade-do-gpp 

“As atividades em saúde pretendem prestar um serviço público à comunidade para proteger e cuidar da saúde dos 

cidadãos, por outro lado representa um custo ambiental importante devido à quantidade de recursos necessários 

(energéticos, água, recursos naturais) e aos efeitos derivados da sua utilização (contaminação atmosférica, do solo e da 

água).” (Manual em sustentabilidade no Sector da Saúde, ARS  Algarve)  

Com o intuito de contribuir para a redução dos recursos naturais que ainda estão disponíveis para exploração (mas são 

finitos), achou-se pertinente a aplicação de boas práticas ambientais em contexto profissional. Foram construídas 

algumas ferramentas (exemplo: fichas diagnóstico) para auscultar conhecimentos e práticas diárias do s profissionais na 

util ização da energia, onde constatou-se que haviam aspetos a melhorar, relativamente à não aplicação de boas práticas 

ambientais nos diferentes polos da USPAS. Assim pretende-se insistir nas boas práticas na componente hídrica e na 

produção de resíduos.   

Os pequenos gestos fomentados por todos os profissionais, são um contributo para a proteção e preservação ambiental, 

reduzindo ou minimizando os impactes negativos, no planeta.   

 

Problemas de saúde a que responde: 

Literacia em Saúde; Saúde, Ambiente E alterações climáticas 

Objetivos:  

 

O1 - Fomentar uma politica ambiental na USPAS AR 

O2 - Consciencializar os profissionais para as boas práticas ambientais, através da alteração dos seus comportamentos;  

https://www.gpp.pt/index.php/o-que-fazemos/politica-de-sustentabilidade-do-gpp
https://www.gpp.pt/index.php/o-que-fazemos/politica-de-sustentabilidade-do-gpp
https://www.gpp.pt/index.php/o-que-fazemos/politica-de-sustentabilidade-do-gpp
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O3 - Contribuir para a otimização dos recursos disponíveis (melhorar a gestão dos consumos da água, energia e de 

produção de resíduos). 

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 

O3 

Percentagem de avaliações de 

boas práticas em S. Ambiental  
(em no de duas)  

Nº de avaliações  realizadas /nº de 

avaliações programadas X 100 
100%  100%  100%  

O1 
O2 

 Percentagem de ações de 
sensibilização realizadas 
(em  no de uma)  

Nº de ações realizadas/nº total de ações X 
100 

--  50%  100%  

O1 
O2 

Percentagem de profissionais 
na ação de sensibilização  

Nº. de profissionais na ação de 
sensibilização/ nº total de profissionais da 

USPAS X 100 

--  50%  100%  

O1 
Revisão do guia de boas 
práticas (sim/não)  

Realizado ou não realizado Realizado --  Realizado 

O3 
Revisão da ficha 
diagnóstico(sim/não)  

Realizado ou não realizado Realizado --  Realizado 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Revisão do Guia de Boas Práticas  
             

Revisão da ficha diagnóstico               

Aplicação da ficha diagnóstico 1 - verão  
             

Aplicação da ficha diagnóstico 2 - inverno               

Avaliação dos resultados da aplicação das ficha diagnostico 1 e 2   
             

Ação de sensibilização dos profissionais da USPAS               

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2023 

Revisão do Guia de Boas Práticas               

Revisão da ficha diagnóstico               

Aplicação da ficha diagnóstico 1 - verão               

Aplicação da ficha diagnóstico 2 - inverno  
             

Avaliação dos resultados da aplicação das ficha diagnostico 1 e 2  
             

Ação de sensibilização dos profissionais da USPAS  
             

 

2024 

Revisão do Guia de Boas Práticas  
              

Revisão da ficha diagnóstico  
              

Aplicação da ficha diagnóstico 1 - verão  
              

Aplicação da ficha diagnóstico 2 - inverno  
              

Avaliação dos resultados da aplicação das ficha diagnostico 1 e 2   
              

Ação de sensibilização dos profissionais da USPAS                
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3.15. VACINAÇÃO 

Gestor:  

Luís Hermenegildo  

Equipa:  

Diana Chaves, Paulo Silva e Sónia Fernandes 

Parceiros:  

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia da área geográfica do ACES, Estabelecimentos Residenciais para Pessoas 

Idosas e Similares, Unidades de Internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Estab elecimento 

Prisional do Montijo e Clínicas de Hemodiálise. 

Enquadramento 

O PNV é um programa nacional executado pelas Unidades de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados de Sa úde 

Personalizados, competindo à Unidade de Saúde Pública a gestão do programa.  

A Equipa de Gestão da USPAS deverá assim assumir-se como dinamizadora e facilitadora das equipas de vacinação, e 

garantir a qualidade desse ato.  

Compete à Unidade de Saúde Pública a operacionalização da vacina BCG.  

Desde 2021 tem competido, também, à USPAS, a gestão da vacinação contra a covid -19 realizada nos Centros de 

Vacinação Covid. Desde o início da campanha de vacinação os Responsáveis de Vacinação do ACES têm acompanhado 

os CVC, orientando a sua instalação, esclarecendo as dúvidas colocadas, elaborando procedimentos, fazendo a gestão 

de stocks e solicitando vacinas e sua distribuição pelos CVC.  

As campanhas de vacinação contra a gripe sazonal de 2021/22 e 2022/23 têm sido asseguradas pelos CVC. 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Doenças evitáveis pela vacinação. 

Objetivos:  

 

O1 - Acompanhar, monitorizar e avaliar o PNV, a Vacinação contra Covid-19 e Vacinação contra a Gripe Sazonal;   

O2 - Garantir resposta a todas as solicitações técnicas colocadas pelos profissionais no âmbito da vacinação;   

O3 - Garantir a qualidade do ato de vacinação, auditando os locais de prestação;   

O4 - Acompanhar o processo de todos os acidentes com a rede de frio, impondo medidas corretivas, se aplicável;  

O5 - Garantir que cada unidade de saúde tem as vacinas necessárias para o desenvolvimento da vacinação no território 

do Arco Ribeirinho. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O2 

O3 
O4 

Percentagem de unidades 

auditadas   

Número de unidades auditadas/nº total de unidades 

que vacinam X 100  
(N.º de USF e UCSP = 15)  

50%  70%  80%  

O1 
O2 

O5 

Percentagem de reuniões 
monitorização realizadas   

Nº reuniões monitorização realizadas/N.º de reuniões 
previstas   

(Previstas duas reuniões)  

50%  100%  100%  

O1 

Percentagem de instituições 

com o levantamento de 
necessidades de vacinas contra 
a gripe sazonal, até 2 semanas 
antes do início da campanha  

Nº instituições com o levantamento de necessidades 

de vacinas contra a gripe sazonal, até 2 semanas antes 
do início da campanha / nº instituições com utentes 
abrangidos pela vacinação gratuita contra a gripe 

sazonal X 100  

80% 90% 90% 

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Divulgação de orientações, normas ou outros   

documentos pelos profissionais do ACES   
            

Respostas a questões técnicas   
            

Validação dos pedidos extraordinários de vacinas   
            

Análise de todos os acidentes com a rede de frio, emitindo 

medidas corretivas se necessário  
            

Auditorias à rede de frio, com elaboração de relatórios   
            

Operacionalização da distribuição das vacinas contra a gripe 

sazonal gratuita   
            

Gestão de stocks e distribuição de vacina contra covid19  
            

Avaliação da efetividade do PNV   
            

Reunião com enfermeiros Interlocutores e Unidade de Saúde 

Pública   
            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

2023 

Divulgação de orientações, normas ou outros   

documentos pelos profissionais do ACES   
            

Respostas a questões técnicas   
            

Validação dos pedidos extraordinários de vacinas   
            

Análise de todos os acidentes com a rede de frio, emitindo 

medidas corretivas se necessário  
            

Auditorias à rede de frio, com elaboração de relatórios   
            

Operacionalização da distribuição das vacinas contra a gripe 

sazonal gratuita   
            

Gestão de stocks e distribuição de vacina contra covid19              

Avaliação da efetividade do PNV   
            

Reunião com enfermeiros Interlocutores e Unidade de Saúde 

Pública   
            

2024 

Divulgação de orientações, normas ou outros   

documentos pelos profissionais do ACES   
            

Respostas a questões técnicas   
            

Validação dos pedidos extraordinários de vacinas   
            

Análise de todos os acidentes com a rede de frio, emitindo 

medidas corretivas se necessário  
            

Auditorias à rede de frio, com elaboração de relatórios   
            

Operacionalização da distribuição das vacinas contra a gripe 

sazonal gratuita   
            

Gestão de stocks e distribuição de vacina contra covid19  
            

Avaliação da efetividade do PNV   
            

Reunião com enfermeiros Interlocutores e Unidade de Saúde 

Pública   
            

 
            

 

  



 

59 
 

3.16. VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS ÁGUAS 

Gestor:  

José Peixoto 

Equipa:  

Cármen Venturinha, José Teixeira, Lil iana Cristóvão e Sónia Caeiro 

Parceiros:  

Entidade Gestora (EG); ERSAR; INSA; Eng. Sanitária. DSP-ARSLVT. I.P. 

Enquadramento 

Diminuir a incidência de doenças de transmissão hídrica através de redução do risco e do reforço da vigilância sanitária, 

tendo em conta que estas não estão só associadas a um agente microbiológico, mas a produtos químicos, aos 

subprodutos resultantes do tratamento da água e às toxinas l ibertadas pelas cianobactérias.  

Estratégias: 

- Monitorizar os fatores de risco ambiental com repercussões para a saúde, identificando os fatores de risco 

existentes ou potenciais, garantindo que os procedimentos de atuação em conjunto com as Entidades Gestoras 

(EG) funcionem.    

- Manter em funcionamento as vertentes, tecnológica (VT), epidemiológica (VE) e analítica (VA).    

- Dar continuidade à execução do PVSA, analisando os Programas de Controlo da Água (PCQA) apresentados pelas 

EG, manter a realização da execução de análises de campo, colheitas de água s para exame microbiológico e físico-

químico e a apreciação/encaminhamento das situações de incumprimento de valores paramétricos ocorridos, 

visando percecionar o funcionamento dos sistemas e garantir a qualidade da água fornecida.    

- Manter atualizado o diagnóstico da situação no que diz respeito à caraterização quer dos sistemas de 

abastecimento de água para consumo humano (captações e reservatórios), quer das piscinas de util ização coletiva 

e das zonas balneares (caraterização, zona envolvente e fontes poluidoras das praias), com a avaliação completa 

das estruturas existentes em todos os Polos.       

- Incentivar as EG na implementação dos Planos de Segurança da Água, ou seja, na implementação de boas práticas 

na gestão dos sistemas de abastecimento.   

 

Problemas de saúde a que responde: 

Saúde, Ambiente E alterações climáticas; Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica 

Objetivos:  

 

O1- 90% de análises campo (AC) efetuadas e de 90% de colheita de amostras para análise microbiológica e (AM) e 

análises físico-químicas de rotina (AFQR) na água destinada ao consumo humano;  

O2- 95% de incumprimentos com avaliação de risco para a saúde na água destinada ao consumo humano;  

O3- 90% de análises AC e de 90% de colheita de amostras para AM+AFQ na água destinada a atividades recreativas e 

de recuperação;  

O4- 95% de inconformidades com avaliação de risco para a saúde na água destinada a atividad es recreativas e de 

recuperação.  
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1  

% de análises ou de colheitas 

de amostras efetuadas na água 
destinada ao consumo 
humano  

Nº de análises ou de colheitas de amostras 
efetuadas/Nº análises ou de colheitas programadas X 

100 
90%  90%  95%  

O2  

% de incumprimentos com 
avaliação de risco para a saúde 
na água destinada a consumo 
humano  

Nº de incumprimentos com avaliação de risco para a 
saúde /Nº total de amostras em que se verificou 

incumprimentos X 100 
95%  95%  95%  

O3  

% de análises efetuadas na 

água recreativa e de 
recuperação  

Nº de análises ou de colheitas de amostras 

efetuadas/Nº de análises ou de colheitas de amostras  
programadas X 100 

90%  90%  95%  

O4  

% de inconformidades com 
avaliação de risco para a saúde 
na água recreativa e de 

recuperação.  

Nº de inconformidades com avaliação de risco para a 
saúde/Nº total de amostras em que se verificou 

inconformidades X 100 
80%  95%  95%  

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Comunicação pela AS à EG, dentro do prazo estabelecido, do risco 

para a saúde dos incumprimentos obtidos no decorrer do PVSACH  
                        

Comunicação pela AS à EG dos resultados de cloro residual livre fora 

da barreira sanitária, detetados no decorrer do PVSACH  
                        

Realização de análises e colheitas de água nos sistemas públicos e 

privados no âmbito do PVSACH  
                        

Realização de análises e colheitas de água nas piscinas de utilização 

pública no âmbito do PVS.  
                        

Realização de pelo menos 1 reunião com a Entidade Gestora (EG) 

dos Sistemas de abastecimento pública de água para consumo 

humano.  

                        

Avaliação das Zonas balneares (caraterização, envolvente e fontes 

poluidoras)  
                        

Monitorização e avaliação do Programa                          
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2023 

Comunicação pela AS à EG, dentro do prazo estabelecido, do risco 

para a saúde dos incumprimentos obtidos no decorrer do PVSACH  
            

Comunicação pela AS à EG dos resultados de cloro residual livre fora 

da barreira sanitária, detetados no decorrer do PVSACH  
            

Realização de análises e colheitas de água nos sistemas públicos e 

privados no âmbito do PVSACH  
            

Realização de análises e colheitas de água nas piscinas de utilização 

pública no âmbito do PVS.  
            

Realização de pelo menos 1 reunião com a Entidade Gestora (EG) dos 

Sistemas de abastecimento de água para consumo humano.  
            

Avaliação das Zonas balneares (caraterização, envolvente e fontes 

poluidoras)  
            

Monitorização e avaliação do Programa              

2024 

Comunicação pela AS à EG, dentro do prazo estabelecido, do risco 

para a saúde dos incumprimentos obtidos no decorrer do PVSACH  
            

Comunicação pela AS à EG dos resultados de cloro residual livre fora 

da barreira sanitária, detetados no decorrer do PVSACH  
            

Realização de análises e colheitas de água nos sistemas públicos e 

privados no âmbito do PVSACH  
            

Realização de análises e colheitas de água nas piscinas de utilização 

pública no âmbito do PVS.  
            

Realização de pelo menos 1 reunião com a Entidade Gestora (EG) dos 

Sistemas de abastecimento de água para consumo humano.  
            

Avaliação das Zonas balneares (caraterização, envolvente e fontes 

poluidoras)  
            

Monitorização e avaliação do Programa              
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3.17. VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO SOCIAL  

Gestor:  

Célia Gomes 

Equipa:  

Carla Nobre, Cármen Venturinha, Conceição Santos, Inês Caei ro, José Peixoto, José Teixeira e Lil iana Cristóvão 

Parceiros:  

Instituto da Segurança Social  e Câmaras Municipais da área do ACES AR 

Enquadramento 
 

Consideram-se estabelecimentos de apoio social todos aqueles onde são prestados serviços de apoio às pessoas e às 

famílias, assumindo um papel imprescindível nas sociedades modernas. São infraestruturas fundamentais, quer para as 

crianças, quer para as pessoas idosas, que asseguram prestação dos cuidados adequados e em s egurança. A promoção 

e manutenção das condições de funcionamento destes equipamentos assumem um papel de maior importância na 

salvaguarda da saúde pública. A Vigilância Sanitária de Estabelecimentos de Apoio Social assume como finalidade 

garantir a proteção da saúde e do bem-estar da população que recorre a estes equipamentos, centrando-se nos 

equipamentos de resposta à primeira e à terceira idade, faixas etárias que apresentarem maior vulnerabilidade face à 

população em geral. Na área geográfica do ACES Arco Ribeirinho, existem vários estabelecimentos identificados no 

âmbito deste programa:  

- Estabelecimentos com atividade de apoio à população sénior (ERPI e centros de dia) e/ou deficiência, com 

licenciamento (62 no ano 2022); 

- Estabelecimentos com atividade de apoio à infância (creche, berçários, jardim de infância e ATL - atividades 

tempos livres) de IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social (70 no ano 2022). 

 

Problemas de saúde a que responde: 

Literacia em Saúde; Saúde, Ambiente e alterações climáticas; Qualidade e Segurança Alimentar; Resposta a 

Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica. 

Objetivos:  

 

O1 - Realizar a vigilância dos estabelecimentos de apoio social na área de abrangência do ACES Arco Ribeirinho, que s e 

encontrem licenciados;  

O2 - Acompanhar os estabelecimentos de apoio social  com necessidades de melhoria identificados no decorrer da 

vigilância sanitária; 

O3 – Contribuir para o aumento da literacia em saúde, através de ações de educação para a saúde, em estabelecimentos 

que prestem apoio à população sénior. 
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Cronograma Anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Vistorias iniciais –Sénior             

Vistorias de acompanhamento –Sénior             

Vistorias iniciais –Infância             

Vistorias de acompanhamento –Infância             

Projetos Educação para a saúde             

2023 

Vistorias iniciais –Sénior             

Vistorias de acompanhamento –Sénior             

Vistorias iniciais –Infância             

Vistorias de acompanhamento –Infância 
   

  
       

Projetos Educação para a saúde 
   

  
       

Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Percentagem vistorias 
realizadas a Estabelecimento 
de apoio à população sénior 

N.º de Vistorias realizadas a estabelecimentos de 
apoio à população sénior/N.º de Estabelecimentos de 

apoio à população sénior existentes na área de 
abrangência do Aces Arco Ribeirinho X 100 

40% 75% 95% 

O2 

Percentagem de vistorias de 
acompanhamento de 
estabelecimento de apoio à 

população sénior 

N.º de vistorias a realizadas a Estabelecimentos de 
apoio à população sénior com necessidade de 

acompanhamento/ N.º de Estabelecimentos 

identificados com necessidade de acompanhamento 
de medidas corretivas X 100 

30%  90% 100% 

 
O1 

Percentagem de vistorias 
realizadas a Estabelecimento 
de apoio à Infância 

N.º de Vistorias realizadas a estabelecimentos de 
apoio à Infância/N.º de estabelecimentos existentes na 

área de abrangência do Aces Arco Ribeirinho X 100 
35%  70% 95% 

O2 

Percentagem de vistorias 
acompanhamento de 
estabelecimento de apoio à 
infância 

N.º de vistorias a realizadas a estabelecimentos de 
apoio à Infância com necessidade de 

acompanhamento/ N.º de Estabelecimentos 
identificados com necessidade de acompanhamento 

de medidas corretivas X 100 

30% 90% 100% 

O3 

Percentagem de 
estabelecimentos em que 
foram desenvolvidas ações de 
educação para a saúde 

N.º de Estabelecimentos de apoio à população sénior 
em que foram desenvolvidas ações de educação para a 
saúde/ N.º de estabelecimentos de apoio à população 

sénior X 100 

- 25% 50% 
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Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2024 

Vistorias iniciais –Sénior 
            

Vistorias de acompanhamento –Sénior 
            

Vistorias iniciais –Infância             

Vistorias de acompanhamento –Infância 
   

  
    

  
 

Projetos Educação para a saúde 
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3.18. VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS  

Gestor:  

Carla Nobre 

Equipa:  

Ana Fialho, Anabela Candeias , Cármen Venturinha, Conceição Santos e Lil iana Cristóvão 

Parceiros:  

Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica , Câmaras Municipais e Juntas Freguesia.  

Enquadramento 

Embora esteja a ser feito um grande esforço, por parte das entidades governamentais de todo o Mundo, no sentido de 

promover a melhoria da segurança na cadeia alimentar, a ocorrência de doenças de origem alimentar continua a ser 

um problema significativo de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima -se que, anualmente, 1.8 milhões de pessoas morram devido a 

doenças diarreicas, que, na maioria dos casos, estão ligadas a alimentos ou água contaminados. In Guia “As Cinco Chaves 

para uma Alimentação mais Segura”. 

 Numa perspetiva local, a restauração e bebidas é uma atividade com grande predominância e impacto no quotidiano 

e saúde da população da área geográfica do ACES arco Ribeirinho.   

 Como resposta a estes paradigmas, o programa de Vigilância Sanitária dos Estabelecimentos do Ramo Alimentar, 

assume como finalidade garantir a proteção da saúde da população, mas também e com relevante destaque, ajudar as 

empresas do sector a melhorar a qualidade e segurança dos seus serviços e produtos.  

 A articulação entre os estabelecimentos de Restauração e Bebidas (RB) e os Serviços de Saúde Pública, permite a 

vigilância, sensibilização e capacitação em saúde e segurança alimentar nos estabelecimentos, promovendo a produção 

de alimentos seguros e saudáveis para o consumidor.   

Resposta aos problemas PAUF: 

Saúde, Ambiente E alterações climáticas; Qualidade e Segurança Alimentar. 

Objetivos:  

 

O1 - Realizar a vigilância Sanitária dos estabelecimentos de RB; 

O2 - Acompanhar os estabelecimentos com necessidades de melhoria identificadas, no decorrer da vigilância 

sanitária. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1 
Percentagem de vistorias 
efetuadas    

Nº de vistorias efetuadas/Nº vistorias programadas X 
100 

(Programadas 150 vistorias no Arco Ribeirinho)  
30% 80% 80% 

O1 
O2 

Percentagem de 
relatórios/autos de 

vistoria elaborados  

Nº Autos elaborados/Nº estabelecimentos vistoriados 
X 100  

100% 100% 100% 

 
 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Realizar reuniões com Polos da USPAS               

Realizar reuniões com Veterinários Municipais, ou outros agentes 

intervenientes  
            

Atualização da listagem de estabelecimentos através Entidades 

Licenciadoras  
            

Redistribuição de processos              

Vistorias              

Autos de Vistoria               

Monitorização do programa               

Avaliação programa               

 

2023 

Realizar reuniões com Polos da USPAS               

Realizar reuniões com Veterinários Municipais, ou outros agentes 

intervenientes  
            

Atualização da listagem de estabelecimentos através Entidades 

Licenciadoras  
            

Redistribuição de processos              

Vistorias              

Autos de Vistoria               

Monitorização do programa               

Avaliação programa               
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2024 

Realizar reuniões com Polos da USPAS               

Realizar reuniões com Veterinários Municipais, ou outros agentes 

intervenientes  
            

Atualização da listagem de estabelecimentos através Entidades 

Licenciadoras  
            

Redistribuição de processos              

Vistorias              

Autos de Vistoria               

Monitorização do programa               

Avaliação programa               
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3.19. VIVER MAIS COM SABER: LITERACIA EM SAÚDE 

 Gestor:  

Patrícia Martins 

Equipa:  

Cidália Guia, Diana Chaves , Dulce Neto, Lil iana Cristóvão, Lina Guarda e Ricardo Pinheiro 

Parceiros:  

Internos do ACES Arco Ribeirinho: todas as unidades  funcionais que em função das necessidades identificadas queiram 

participar (URAP, UCC´s, UCSP´s, USF´s). 

Externos: Câmaras Municipais de Alcochete, Montijo, Moita e Barreiro; Juntas de Freguesias de Alcochete, Montijo, 

Moita e Barreiro; IPSS; Associações e coletividades; outras instituições públicas ou privadas; Sthakeldors Locais.  

Enquadramento 
 

O programa” Viver Mais Com Saber - Literacia em Saúde” abrange 4 concelhos, visa promover o bem-estar, a qualidade 

de vida e o envelhecimento ativo e saudável através da promoção da literacia em saúde. Para tal, mobiliza-se a 

comunidade local, através de dinâmicas locais, amplamente participadas, tendo por base o Modelo Ecológico Social de 

McLeroy, seguindo os princípios orientadores das atuais políticas de saúde, nas quais a l iteracia em saúde assume um 

papel determinante e transversal, sendo o cidadão o centro do processo. Este programa desenvolve-se com a 

colaboração e participação ativa dos parceiros locais, embaixadores da saúde da comunidade, com vista ao 

desenvolvimento de políticas e estratégias de atuação multi e interdisciplinares e intersectoriais, valorizando sinergias 

e permitindo uma abordagem transversal e intersectorial.  

Conta com a colaboração dos profissionais de saúde de várias unidades funcionais do ACES AR, assim como com a 

participação e colaboração ativa de várias instituições, entre elas os quatro municípios da área de influência do ACES, 

Juntas de Freguesia, Academias, Universidades Sénior e Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre outras 

entidades com as quais dinamiza regularmente atividades, a saber: atividades de promoção da saúde, workshops e 

tertúlias, celebração de dias comemorativos, campanhas de sensibilização, jornadas de saúde sénio r, formação de 

embaixadores e participação em atividades organizadas pelos parceiros, como as feiras da saúde. Regulamente são 

promovidas atividades em 16 grupos , participam nas atividades regulares 650 cidadãos com mais de 50 anos de idade 

e 18 embaixadores/stakeholders.  

 

Resposta aos problemas PAUF: 

Literacia em Saúde; Desenvolvimento emocional e dos afetos; Atividade física; Saúde, Ambiente E alterações 

climáticas; Resposta a Emergências em Saúde Pública e Vigilância epidemiológica . 

Objetivos:  

 

O1 - Promover o envelhecimento ativo e a cidadania em saúde nos municípios do ACES AR; 

O2 - Capacitar a população alvo de conhecimentos e competências que promovam o envelhecimento ativo, e a l iteracia 

em saúde, tornando as pessoas mais autónomas em relação à sua saúde e à dos que delas  dependem; 

O3 - Caracterizar a população que participa no projeto e o impacto deste na população alvo. 
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Objetivos, indicadores e metas 

 
Indicador Cálculo 

Meta 

2022 

Meta 

2023 

Meta 

2024 

O1  
Percentagem de municípios do ACES 
AR com atividades desenvolvidas 
(programa implementado) 

Nº de municípios do ACES AR que têm o 
programa implementado/4 x 100 

100%  100%  100%  

O2 
O3  

Percentagem de questionários 
aplicados para realizar um 

diagnóstico de situação das 
necessidades junto dos participantes 
que integram as atividades 
regulares.  

Nº de questionários aplicados para realizar um 
diagnóstico de situação das necessidades junto 

dos participantes que integram as atividades 
regulares/ Nº de participantes nas atividades 

regulares X 100 

20%  20%  20%  

O2 

O3  

Percentagem de atividades 
realizadas que promovam a literacia 

em saúde   

Nº de atividades realizadas que promovam a 
literacia em saúde / Nº de atividades previstas X 

100 

60%  60%  60%  

O3  

 Percentagem de questionário de 

satisfação sobre as atividades 
desenvolvidas aplicados anualmente 
aos participantes que integram as 

atividades regulares.  

Nº de questionário de satisfação aplicados 

anualmente sobre as atividades desenvolvidas 
aos participantes que integram as atividades 

regulares. / Nº de participantes nas atividades 

regulares X 100 

  
Não 

aplicável  
  

40%  40%  

 

Cronograma anual 

Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2022 

Reuniões com a equipa gestora              

Reuniões com os parceiros              

Aplicação de questionário de diagnóstico de situação das 

necessidades  

            

Realização de atividades de promoção da literacia em saúde, 

workshops e tertúlias, celebração de dias comemorativos, 

campanhas de sensibilização, formação de embaixadores e 

participação em atividades organizadas pelos parceiros, como as 

feiras, semanas da saúde entre outras.  

            

Realização das Jornadas sénior              

Aplicação de questionário de satisfação sobre as atividades 

desenvolvidas   
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Atividades a realizar J F M A M J J A S O N D 

2023 

Reuniões com a equipa gestora              

Reuniões com os parceiros              

Aplicação de questionário de diagnóstico de situação das 

necessidades  

            

Realização de atividades de promoção da literacia em saúde, 

workshops e tertúlias, celebração de dias comemorativos, 

campanhas de sensibilização, formação de embaixadores e 

participação em atividades organizadas pelos parceiros, como as 

feiras, semanas da saúde entre outras.  

            

Realização das Jornadas sénior              

Aplicação de questionário de satisfação sobre as atividades 

desenvolvidas   

            

2024 

Reuniões com a equipa gestora              

Reuniões com os parceiros              

Aplicação de questionário de diagnóstico de situação das 

necessidades  

            

Realização de atividades de promoção da literacia em saúde, 

workshops e tertúlias, celebração de dias comemorativos, 

campanhas de sensibilização, formação de embaixadores e 

participação em atividades organizadas pelos parceiros, como as 

feiras, semanas da saúde entre outras.  

            

Realização das Jornadas sénior              

Aplicação de questionário de satisfação sobre as atividades 

desenvolvidas   

            

 

 


