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Ordenamento do Território e Saúde PNS 2011-16  

 

 

 Propostas para a Agenda de Investigação PNS-2011-16 

 

1. Desenvolver estudos e propostas sobre a configuração, actual e futura e 

das redes de equipamentos e serviços de saúde, e de outras 

componentes espacializadas das políticas de saúde, à luz dos princípios, opções 

e directrizes de estruturação do território nacional integrantes do PNPOT e dos 

PROT. De acordo com o que está instituído na política de ordenamento do 

território em vigor, a política de saúde (para este efeito encarada como política 

sectorial) deve contribuir para a prossecução das opções e directrizes de 

ordenamento do território nacional estabelecidas nos instrumentos de 

desenvolvimento territorial (PNPOT e PROT), através da obrigatória 

compatibilização das suas componentes com repercussões espaciais 

(nomeadamente as que se traduzem na configuração das redes de equipamentos 

e serviços) com as referidas opções. 

 

2.  Sobre a equidade em saúde sugere-se  que seja  objecto de análise e de 

investigação a forma como esta dimensão deve ser efectivamente considerada 

enquanto  parte do processo de planeamento territorial, questionando sobre o 

impacto desigual que,  nos diferentes grupos da sociedade,  determinados 

planos, medidas de politica e intervenções territoriais provocam,  nos domínios 

da saúde e  da qualidade de vida. Normalmente as questões da equidade não têm 

sido consideradas no processo de planeamento territorial, podendo daí resultar 

consequências negativas em termos da saúde, nos grupos que apresentam 

vulnerabilidade social e/ou residem em áreas deprimidas. Estas questões 

precisam de ser avaliadas como parte do processo de planeamento territorial, de 

forma a proteger a saúde desses grupos e comunidades e reduzir as 

desigualdades em termos de saúde. A perspectiva pública deve ser adoptada, na 
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avaliação do custo-efectividade  e da equidade das intervenções, com vista à 

promoção da saúde através do processo de planeamento territorial. 

 

3.  Desenvolver estudos de optimização dos sistemas de disseminação e de 

utilização de TIC, em articulação com a implementação de redes de unidades 

móveis,  para a prestação de cuidados de saúde em  áreas de baixa densidade de 

procura e de maior dispersão populacional. 

 

4. Elaboração de guias metodológicos de acção para as instituições e para os 

profissionais que no terreno têm responsabilidades de acompanhar, pelo lado da 

saúde, os planos e as intervenções com impacto territorial, tendo em conta as 

seguintes orientações: 

4a. Com base na análise dos processos de planeamento e dos planos até agora 

desenvolvidos e concebidos, reflectir criticamente sobre os princípios, as 

orientações, as práticas  e os resultados dos instrumentos de acompanhamento e 

de avaliação das decisões de planeamento territorial ao nível local em que as 

autoridades de saúde são intervenientes (Avaliação Ambiental Estratégica, 

Avaliação do Impacto Ambiental,  Acompanhamento dos PDM, entre outros)  de 

forma a:  

-  identificar  as questões críticas e as melhorias a implementar no processo de 

intervenção da saúde no planeamento territorial local. 

-  formular os requisitos, e os métodos e instrumentos de análise, que devem estar 

presentes no acompanhamento dos processos de concepção dos planos e das 

intervenções com incidências espaciais, de modo a garantir que deles resultem 

territórios mais saudáveis 

 

4b.Com vista a incorporar os objectivos de criar condições físicas e funcionais 

para que os territórios e as cidades sejam mais saudáveis e favoreçam 

comportamentos mais adequados por parte das populações, devem ser estudadas e 

definidas orientações, ou avaliadas criticamente as existentes, a cumprir tanto na 
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conformação dos planos, como na sua avaliação do ponto de vista da saúde, nos 

seguintes domínios: 

 - Requisitos de segurança, salubridade e conforto dos edifícios, no que se refere a 

estabilidade estrutural, insolação, ventilação, isolamento térmico e acústico, 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, entre outros. 

- Requisitos de organização física do espaço público, e em especial do espaço 

urbano, de modo a obter melhorias, entre outros, nos seguintes domínios: 

qualidade do ar, níveis de ruído, mobilidade (maior acessibilidade e conforto de 

circulação), dotação infra-estrutural e em serviços urbanos e equipamentos, e 

dotação de espaços verdes e de utilização colectiva. 

- Modelos de organização funcional dos espaços urbanos e outros pólos de 

concentração populacional ou de actividades, em ordem a: uma maior 

diversificação e compactação do uso do solo e densificação de funções; a adopção 

de lógicas de centralidade, de complementaridade e de aglomeração na 

localização de equipamentos estruturantes e outro pólos geradores de deslocações; 

e a criação de condições físicas que privilegiem a operacionalidade dos sistemas 

de transportes colectivos. Tal favorece a diminuição da segregação social e 

territorial, o reforço de laços de vizinhança e convivialidade funcional e a redução 

do número e extensão de deslocações motorizadas, com efeitos significativos na 

coesão territorial da cidade, nas suas condições ambientais (diminuição de ruído, 

melhoria da qualidade do ar, aumento do espaço disponível para o peão, 

viabilização de sistemas de transportes colectivos) e na promoção de 

comportamentos mais saudáveis (viabilização de deslocações por meios não 

mecânicos, através da diminuição das distâncias a percorrer; criação de condições 

mais aprazíveis para aquelas deslocações, etc). 

5. Desenvolver estudos com vista à  definição de orientações metodológicas para a  

elaboração de Perfis de Saúde, que identifiquem os principais problemas 

relacionados com os métodos, técnicas e outros  conteúdos a considerar no seu 

desenvolvimento,  de forma a assegurar  eficácia nas  intervenções no âmbito do 

Programa Cidades Saudáveis. 

 

 




