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1. INTRODUÇÃO  

 

A presente investigação insere-se no âmbito dos vários projectos que têm vindo a ser 

desenvolvidos para o ―Plano Nacional de Saúde 2011-2016‖ e identifica o potencial de 

estratégias de ganhos em saúde através de políticas extra-sector da saúde.   

 

Os Estados Membros da União Europeia alcançaram níveis nunca antes vistos de saúde e de 

riqueza. Nas recentes décadas, a esperança de vida subiu substancialmente e os cidadãos 

europeus vivem mais tempo e com melhor saúde do que há vinte anos atrás (Biscaia, Martins, 

Carreira, Gonçalves, Antunes & Ferrinho
1
). No entanto, as iniquidades em saúde entre os 

grupos mais ou menos privilegiados, dentro e entre os países, têm persistido e até mesmo 

aumentado (WHO, 2009).  

 

Os indicadores nacionais de saúde pública demonstram que houve melhorias notáveis na 

saúde da população. Tal facto deveu-se por um lado, às reformas e políticas de saúde que 

evoluíram de forma considerável nos últimos anos, nomeadamente, com a criação do Sistema 

Nacional de Saúde e o aumento do acesso aos cuidados de saúde, por outro lado, às melhorias 

gerais das condições socioeconómicas do país (Biscaia, et al). Contudo, Portugal apresenta 

também elevadas taxas de pobreza e exclusão social que se traduzem em iniquidades em 

saúde (Biscaia, et al), sofridas principalmente por grupos populacionais desfavorecidos.  

 

O reconhecimento de que os determinantes da saúde são influenciados por políticas fora da 

exclusiva jurisdição deste sector (Wismar, et al. 2006), demonstra a necessidade de se 

desenvolver uma acção coordenada entre todos os sectores da sociedade que possibilite a 

implementação de estratégias que conduzam à obtenção de ganhos em saúde para a população 

(Biscaia, et al). A filosofia da saúde em todas as políticas torna-se uma estratégia fundamental 

para o alcance de políticas públicas saudáveis. A ratificação do Tratado de Amesterdão, em 

1997, reforçou na Europa a importância da ―saúde em todas as políticas‖ (Sihto, Ollila & 

Koivusalo, 2006). Posteriormente, a adopção da Estratégia de Lisboa pelo Conselho Europeu, 

em 2000, reconheceu a necessidade de assegurar um alto nível de protecção da saúde como 

estratégia para a competitividade da economia europeia enfrentar os desafios da globalização 

                                                 

1 Neste estudo utiliza-se as normas da Associação Americana de Psicologia (APA) para as citações e referências 

bibliográficas. 
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(Biscaia, et al). Neste sentido, é importante evidenciar as práticas governativas que 

contribuem ou que poderão vir a contribuir para ganhos em saúde e bem-estar na população 

portuguesa. 

 

Este estudo inicia-se com a definição dos objectivos geral e específicos, descrevendo-se qual 

o material e métodos utilizados para o alcance dos mesmos. De seguida, aprofunda-se 

teoricamente sobre o conceito de políticas públicas saudáveis, realizando-se uma breve 

contextualização e enquadramento. Posteriormente, são referidos alguns aspectos que visam a 

implementação de melhores políticas públicas. O papel que o sector da saúde deve adoptar, 

mediante os diversos contextos/ situações é também mencionado. No seguimento deste ponto, 

são ainda enumeradas algumas barreiras à implementação de políticas saudáveis. A segunda 

parte do corpo teórico é constituída pela exposição do processo de implementação da saúde 

em todas as políticas no contexto finlandês e australiano. Para além disso, é mencionado ainda 

a implementação de políticas saudáveis a nível regional/ local, dando o exemplo da rede de 

escolas promotoras de saúde e da rede cidades saudáveis. Para terminar a parte teórica do 

trabalho é identificado o modelo conceptual utilizado para compreender a relação de 

influência entre as políticas públicas e os determinantes sociais da saúde. Na segunda parte do 

estudo são apresentados os principais resultados do mesmo. Por fim, segue-se o capítulo 

dedicado à discussão, que articula os principais resultados da análise sectorial com o corpo 

teórico. Termina-se o trabalho expressando algumas recomendações para o PNS 2011-2016.  

 

2. OBJECTIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objectivo geral do estudo é analisar e identificar estratégias de ganhos em saúde através de 

políticas extra-sector da saúde em Portugal. 

 

Os objectivos específicos são: 

 Esclarecer melhor o potencial em Portugal para políticas públicas saudáveis; 

 Analisar as políticas públicas potencialmente saudáveis atendendo à repercussão 

que podem ter nas condições de saúde da população portuguesa;  

 Identificar e descrever políticas públicas potencialmente saudáveis que 

contribuíram para o reforço de estratégias de obtenção de ganhos em saúde; 
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 Identificar oportunidades perdidas na implementação de políticas públicas 

potencialmente saudáveis; 

 Identificar barreiras à implementação de políticas públicas potencialmente 

saudáveis; 

 Identificar o papel do Ministério da Saúde na implementação de políticas 

públicas potencialmente saudáveis; 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Políticas Públicas Saudáveis: Enquadramento histórico e conceptual 

 

No capítulo seguinte define-se o que são políticas públicas saudáveis e faz-se referência a 

alguns elementos necessários à sua compreensão, nomeadamente as oportunidades de 

implementar melhores políticas públicas, o papel do sector da saúde na implementação das 

mesmas e a definição de algumas barreiras que poderão surgir. 

 

A utilização comum do termo ―políticas públicas saudáveis‖ é um fenómeno relativamente 

recente. O conceito de políticas públicas saudáveis surgiu no século XX, associado a uma 

tomada de consciência de que as condições sociais e políticas tinham um impacto, positivo ou 

negativo, na saúde das populações (WHO, 1948; cit por Metcalfe & Higgins, 2008). Por 

outras palavras, houve um reconhecimento de que a saúde e o bem-estar eram influenciados 

por determinantes que estavam para além do exclusivo domínio do sector da saúde (Gagnon, 

Turgeon & Dallaire, 2007). 

 

A discussão em torno do conceito iniciou-se na Conferência de Alma-Ata, em 1978, quando 

se salientou a necessidade de uma acção conjunta entre os diversos sectores da sociedade para 

a consecução do mais elevado nível de saúde para todos – ―saúde para todos no ano 2000‖ 

(WHO, 1978). Neste contexto, emerge o termo ―acção intersectorial para a saúde‖, definido 

como uma acção coordenada que pretende melhorar a saúde e a equidade em saúde das 

populações (Sihto, Ollila, Koivusalo, 2006). Assim, com a base do conceito de políticas 

públicas saudáveis em processo de definição, os anos 80 são então caracterizados pelo 

aprofundamento da sua compreensão e implementação (Ayers, 1988).  
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O termo políticas públicas saudáveis surge na Conferência de Ottawa, em 1986, quando se 

reconheceu a construção destas políticas como um pilar fundamental para o desenvolvimento 

de comunidades socialmente justas e equitativas (WHO, 1986). Esta Carta realçou o facto de 

que a saúde é criada no contexto da vida quotidiana e partiu deste princípio para identificar 

algumas características essenciais para a criação de comunidades saudáveis (Kickbusch, 

2008). Dois anos mais tarde, o conceito foi tema central na Conferência de Adelaide que as 

considerou serem caracterizadas por ―… uma preocupação explícita para a saúde e equidade 

em todas as áreas políticas …‖ (WHO, 1988, p. 1). Destacou-se também a importância e 

necessidade dos decisores políticos, em diferentes sectores, tomarem consciência do potencial 

impacto das suas decisões na saúde e equidade das populações (WHO, 1988).  

 

O tema regressou recentemente à agenda política devido a uma reformulação do conceito 

introduzida pela Presidência Finlandesa na Comunidade Europeia, em 2006 – ―saúde em 

todas as políticas‖. A saúde em todas as políticas é uma estratégia transversal que propõe uma 

intervenção pública nos determinantes da saúde, com vista à obtenção de ganhos em saúde do 

indivíduo e da população (Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). Este termo derivou do Tratado de 

Amesterdão, adoptado pelos Estados Membros em 1997, mais especificamente do artigo 152 

que afirma ―Um elevado nível de protecção da saúde humana deve ser assegurado na 

definição e implementação de todas as actividades e políticas comunitárias‖ (Leppo, 2008 p. 

6). A aplicação deste artigo permite aos Estados Membros a capacidade de melhorar a saúde e 

a sua distribuição equitativa, através de uma acção nos determinantes da saúde.  

 

Apesar do foco deste estudo serem as políticas públicas saudáveis, ao longo do capítulo foram 

introduzidos outros conceitos, nomeadamente a ―acção intersectorial para a saúde‖ e a ―saúde 

em todas as políticas‖. Tal facto, sucede pela necessidade de demonstrar a evolução 

cronológica dos termos e suas semelhanças, pois embora tenham raízes diferentes, como se 

pode constatar, todos partilham a visão de quão importante é integrar considerações da saúde 

em políticas de outros sectores (Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). Leppo (2008) afirma que os 

conceitos têm significados idênticos, pois examinam a saúde da população numa perspectiva 

alargada dando atenção aos determinantes da saúde e sua distribuição, e por essa razão podem 

ser utilizados em simultâneo.  

 

O termo políticas saudáveis surge estritamente relacionado com o aumento da consciência 

ambiental e ecológica (Labonte, 1993, cit. por Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). O paradigma 
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ecológico parte do pressuposto que o ambiente exerce efeitos significativos nos seres 

humanos, sendo necessário analisar o impacto das influências ambientais, contextualizando as 

questões e os problemas que os indivíduos enfrentam, a níveis mais abrangentes de análise 

(Ornelas, 2008). A perspectiva ecológica da saúde realça que o contexto no qual as pessoas 

vivem e se relacionam é fortemente influenciado por políticas públicas que direccionam e 

condicionam o conjunto de possibilidades de escolha dos seres humanos e, por essa razão, são 

óptimas estratégias para criar condições que fomentam a saúde (Milio, 1988).   

 

Os efeitos das medidas e acções implementadas podem, por um lado, agir directamente como 

factores constrangedores ou promotores da saúde, por outro, reflectir-se no ambiente físico e 

social que, por sua vez, influencia o indivíduo na escolha ou não de opções saudáveis (Tones 

& Green, 2004). Neste sentido, os decisores políticos devem tornar as opções saudáveis nas 

mais fáceis (por exemplo, nas mais baratas) e dificultar as opções menos saudáveis (por 

exemplo, torná-las mais caras) (Milio, 1988).  

 

O principal propósito de uma política pública saudável é então ―… criar um ambiente 

favorável que permita às pessoas ―viverem‖ vidas saudáveis. Tal política torna opções 

saudáveis possíveis e fáceis para os cidadãos. Criam ambientes sociais e físicos 

comprometidos com a saúde.‖ (WHO, 1988, p. 1). Pode-se assim afirmar que o objectivo 

central da política pública saudável é contribuir para que toda a actividade do governo 

coopere para o desenvolvimento do mais alto nível de saúde na população (Droper, 1988).  

 

As políticas públicas saudáveis para serem efectivas devem ter, por um lado, um âmbito 

multisectorial e, por outro, uma estratégia colaborativa, ou seja, devem envolver todos os 

sectores governamentais e não apenas o da saúde e estar ligadas ao poder central e a outros 

níveis de governação, como o regional e o local (Milio, 1988). Contudo, é necessário destacar 

que a cooperação não deve apenas ficar pelo poder central, mas envolver, também, as 

organizações comunitárias, o sector privado e o terceiro sector (Puska & Stahl, 2010). Só 

assim, se alcançará todo o potencial que a implementação destas políticas representa. 

Interessa ainda realçar que a ausência de colaboração entre os sectores tem como 

consequência ―… a saúde precária evitável não é evitada‖ (OMS, 2008, p. 76).  

 

Segundo Droper (1988), as políticas públicas saudáveis são constituídas por quatro 

características principais: um forte compromisso com a equidade social, pois pretendem a 
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redução das diferenças no estado de saúde entre os grupos populacionais; o reconhecimento 

da importância do ambiente económico, social e físico como determinantes da saúde; a 

facilitação da participação pública no processo político; e por último, a cooperação dos 

diversos sectores governamentais para a sua implementação. Milio (1986; in Tones & Green, 

2004) considera que a política pode apoiar a saúde através de formas muito diversificadas, por 

exemplo: políticas fiscais e monetárias, podem auxiliar através de rendimentos e incentivos; 

políticas de regulamentação, através de estritas normas económicas e ambientais; políticas de 

fornecimento de bens e serviços, pelo acesso e disponibilidade de serviços essenciais; 

políticas de apoio à participação e envolvimento cívico; e políticas que incentivem a 

investigação, desenvolvimento, informação e educação.  

 

Delaney (1994; cit. por Tones & Green, 2004) faz uma distinção entre a política que é 

―problemática para a saúde‖ e a política que é a ―solução para a saúde‖. A primeira foca-se na 

identificação de políticas com impactos negativos no estado de saúde, isto é, tem em 

consideração os efeitos adversos que criam à população. Os decisores políticos podem, muitas 

vezes, não estar conscientes das consequências adversas que as suas decisões podem ter na 

saúde, razão essa, que reforça a importância da colaboração intersectorial (OMS, 2008). A 

segunda é relativa à utilização de políticas que combatam os problemas e criem condições 

favoráveis à saúde (Delaney, 1994; cit. por Tones & Green, 2004). Por vezes, são 

desenvolvidas políticas que contribuem positivamente para a saúde, contudo, não foram 

(inicialmente) delineadas com tal propósito (OMS, 2008). Desta forma, torna-se fundamental 

que as ―boas práticas governativas‖ sejam realçadas de forma a informar e influenciar a 

tomada de decisão dos políticos.  

 

O potencial para políticas públicas saudáveis pode ser atingido quando os demais sectores 

governamentais desenvolverem uma consciência e responsabilidade pública para a saúde e, 

em articulação com o sector da saúde, implementarem políticas que potenciem ganhos em 

saúde para a população (ponto desenvolvido no capítulo ulterior). Para tal, é fundamental que 

se estabeleça um diálogo e acção intersectorial.   

 

Apesar de serem conhecidos os benefícios e o baixo custo relativo à implementação de 

melhores políticas públicas, o seu potencial permanece ainda sub-utilizado (OMS, 2008). 

Diversas razões são referidas como causa desse sub-investimento, nomeadamente: 1) a falta 

de evidência e informação sistematizada relativa a intervenções efectivas para corrigir, por 
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exemplo, as desigualdades em saúde; 2) a associação de políticas públicas a tomadas de 

posição reconhecidamente impopulares, por exemplo, a tributação de bebidas alcoólicas; 3) a 

pouca visibilidade de certas políticas públicas, por exemplo, a adopção de medidas que 

contribuam para uma produção alimentar mais segura; 4) o bloqueio activo dos lóbis, por 

exemplo, os esforços da indústria tabaqueira em limitar o controlo do tabaco (OMS, 2008). 

Por outro lado, o facto dos ciclos eleitorais terem uma duração de 2 a 4 anos leva a que os 

decisores políticos valorizem políticas que conduzem a benefícios visíveis e imediatos, 

menosprezando aquelas que têm resultados em horizontes temporais de 20/40 anos, como por 

exemplo, as medidas de protecção ambiental (OMS, 2008).  

 

A gestão de crise, os planos com horizontes limitados, a ausência de sistematização de 

evidência, os acordos intersectoriais pouco claros, os conflitos de interesses e os modelos de 

governação do sector da saúde pouco adequados ao contexto, foram constrangimentos 

identificados pela OMS (2008), que tornaram urgente o desenvolvimento de políticas 

compreensivas, de modo a concretizar o potencial investido em acções de saúde pública, 

assunto este abordado no próximo capítulo.  

 

3.2. Oportunidades para políticas públicas saudáveis 

 

O Relatório Mundial de Saúde, da OMS (2008), faz referência a três elementos indispensáveis 

à implementação de melhores políticas públicas, sendo eles: melhor formação e evidência; um 

cenário institucional em mudança; e acções de saúde equitativas e eficientes.  

 

A análise realizada ao primeiro elemento demonstra que, apesar de existirem fortes indicações 

de que melhores políticas públicas contribuem com ganhos em saúde, a informação 

sistematizada sobre políticas públicas efectivas, seus resultados e custo-efectividade é 

surpreendentemente diminuta. Segundo a OMS (2008), existe informação sobre a relação 

entre determinados comportamentos e respectivos resultados de saúde. Um exemplo 

ilustrativo é a inadequada dieta alimentar, com excesso de consumo de gorduras, maior 

determinante do colesterol que, por sua vez, é o maior factor de risco associado às doenças 

cardiovasculares (Jousilahti, 2006). Porém, pouco conhecimento existe sobre como efectuar 

mudanças comportamentais de base populacional, de forma sistemática e sustentável (OMS, 

2008).  
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Factores como: os prazos para a obtenção de resultados; a complexidade da causalidade multi-

factorial da doença e dos efeitos das intervenções; a falta de dados; os problemas 

metodológicos, abrangendo a aplicação de critérios para a avaliação de métodos clínicos; e a 

diversidade de perspectivas entre os envolvidos, são apontados como obstáculos à produção 

de evidência (OMS, 2008). Apesar das dificuldades, têm sido realizados grandes progressos 

no que respeita ao aumento da produção de evidência que sustente a decisão dos políticos.  

 

Duas vias são mencionadas para reforçar as bases de conhecimento: deve-se aumentar o 

número de revisões sistemáticas de intervenções críticas e a sua avaliação e devem-se 

disponibilizar ferramentas de avaliação de impacto na saúde e na equidade em saúde, de 

forma a acelerar a produção de documentação e a avaliação de abordagens de governação 

(OMS, 2008). As ferramentas de avaliação de impacto, embora em fase de desenvolvimento 

em muitos países, têm uma enorme utilidade quer no apoio à tomada de decisão de melhores 

políticas públicas, quer no apoio estratégico ao desenvolvimento do diálogo intersectorial. 

Observa-se um aumento no uso de evidências, contudo, reconhece-se a necessidade de existir 

mais comunicação sobre os possíveis benefícios de políticas saudáveis. Neste sentido, a boa 

comunicação e a produção de evidência sistematizada sobre ―boas práticas‖ e os seus 

possíveis benefícios para a saúde, vão permitir que os decisores políticos de outros sectores 

tenham conhecimento das consequências das suas políticas na saúde e no bem-estar das 

populações (OMS, 2008).  

 

Relativamente ao segundo elemento, um cenário institucional em mudança, a OMS (2008) 

refere que emergem novas oportunidades ao nível da capacidade institucional para o 

desenvolvimento de políticas públicas. A capacidade instalada nos Institutos Nacionais de 

Saúde Pública e seus similares, por vezes, não responde às exigências que o processo de 

desenvolvimento de políticas públicas requer (OMS, 2008). A complexidade presente nas 

políticas públicas exige mais conhecimento técnico que, por sua vez, distribui-se por um 

maior número de instituições, originando assim uma mudança no cenário institucional. Tal 

facto resulta na dispersão do financiamento por um maior número de organismos diferentes e 

numa rede de competências mais complexa e difusa, mas também mais rica. Uma força de 

trabalho altamente diversificada e especializada e um reforço institucional multicêntrico são 

oportunidades únicas para aperfeiçoar a capacidade de desenvolver melhores políticas 

públicas.  
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Por último, em relação ao terceiro elemento, acções de saúde equitativas e eficientes, a OMS 

(2008) menciona que o fenómeno da globalização traz mudanças significativas na definição 

das políticas públicas nacionais. Explica que, se por um lado, existe a tendência dos países 

definirem as suas políticas em fóruns internacionais, por outro, as responsabilidades da saúde 

e de serviços socais são delegadas para um nível local. Contextos estes que, na maioria das 

vezes, não têm influência na decisão de estratégias que afectam os determinantes da saúde, 

uma vez que, são tomadas a um nível global (Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006; OMS, 2008). 

 

Desta forma, sugerem o desenvolvimento de um diálogo e acção intersectorial para responder 

aos desafios de uma saúde cada vez mais global e interdependente. De acordo com a OMS 

(2008), o desafio passa por assegurar redes de governação inclusivas, onde todos os actores e 

sectores tenham representação e as necessidades/ procuras locais sejam ouvidas; e 

responsáveis, onde os valores da igualdade e justiça social sejam colocados em prática. A 

saúde surge, gradualmente, como um factor a ter em consideração nos acordos internacionais. 

Factor este que exige do sector da saúde dinamismo e liderança na procura de respostas às 

necessidades de protecção da saúde nas comunidades. O sector da saúde tem um papel 

fundamental na promoção do diálogo e da acção intersectorial, no entanto, o seu papel deve 

ser adaptado aos diferentes desafios e situações, como veremos no capítulo seguinte.  

 

3.3. O papel do sector da saúde  

 

A implementação efectiva de políticas públicas saudáveis exige a definição do papel e das 

responsabilidades do sector da saúde. A revisão da literatura permitiu compreender que este 

sector pode adoptar quatro posições chave para o desenvolvimento da acção intersectorial: 

liderança; suporte; parceria; e/ou defesa (Public Health Agency of Canada, 2007). No entanto, 

Ollila, Lahtinem, Melkas, Wismar, Stahl e Leppo (2006) afirmam que o sector da saúde deve, 

primeiramente, fortalecer a sua capacidade interna para, posteriormente, ter competência para 

desempenhar as posições mencionadas. Neste sentido, este sector precisa de ter capacidade 

institucional em termos de recursos humanos e de desempenhar funções nos vários níveis da 

administração pública. Ollila et. al (2006) chamam a atenção para o facto de certos sectores 

necessitarem de inputs do sector da saúde para terem em consideração as implicações que as 

suas políticas têm na saúde.  
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A dimensão do papel que o sector da saúde pode (deve) ter na liderança do planeamento e 

implementação da acção intersectorial depende, em parte, do assunto que está a ser 

considerado. Em situações em que este sector possui mais conhecimento, experiência e 

controlo sobre as estratégias, por exemplo, quando se pretende melhorar o acesso aos 

cuidados de saúde ou delinear programas de prevenção de doenças transmissíveis, este sector 

deve tomar uma posição de liderança (Public Health Agency of Canada, 2008). 

 

Por outro lado, quando a iniciativa se focaliza em questões onde o sector da saúde tem 

conhecimento sobre estratégias efectivas, mas não tem o controlo da ―arena‖ e os recursos 

necessários para as implementar, por exemplo, em programas de promoção da saúde nas 

escolas, este deve tomar uma posição de suporte, isto é, de apoiar os outros sectores no 

desenvolvimento das medidas (Public Health Agency of Canada, 2008).  

 

Quando a iniciativa está directamente relacionada com os determinantes sociais da saúde 

(emprego, educação, pobreza, entre outros), o sector da saúde deve adoptar uma posição de 

parceiro político no desenvolvimento e implementação das iniciativas. Nestas circunstâncias, 

o sector da saúde não controla os meios para implementar as estratégias, nem possui 

conhecimento específico sobre como as actividades devem ser levadas a cabo.  

 

Por último, quando o sector da saúde avalia os impactos na saúde de políticas públicas de 

outros sectores pode tomar uma posição de defensor da saúde e da equidade em saúde, pois 

pretende negociar objectivos sociais mais amplos. Um exemplo ilustrativo, bem documentado 

na literatura, é o da legislação anti-tabaco que pode ser propício a tensões e conflitos com os 

parceiros económicos e industriais (Public Health Agency of Canada, 2008). 

 

É importante que o sector da saúde reavalie constantemente o seu papel na construção da 

acção intersectorial e tenha a capacidade de se adaptar a diferentes contextos políticos. Este 

deve ser capaz de distinguir ganhos a curto, médio e a longo prazo e estar preparado para 

tomar decisões sobre que estratégias adoptar. Evitar situações de conflito e contornar barreiras 

que possam surgir na implementação de políticas saudáveis deve ser um dos seus principais 

propósitos. Deste modo, o próximo capítulo retrata algumas barreiras à implementação de 

políticas saudáveis 
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3.4. Barreiras à implementação de políticas públicas saudáveis  

 

A consulta de diversos relatórios nesta área demonstra que existe um aumento de evidência 

relativa a intervenções de sucesso, no entanto, verifica-se que em muitas situações persiste 

uma falha na implementação efectiva destas estratégias. Desde a intenção até à aplicação 

destas medidas há um longo e penoso caminho a percorrer. O conhecimento das barreiras à 

implementação de políticas saudáveis é essencial, na medida que capacita o sector da saúde a 

desenvolver estratégias que vão permitir contorná-las. Desta forma, apresentam-se algumas 

das dificuldades identificadas na literatura: 

 O diferente enquadramento estratégico dos vários sectores. De facto, existem 

sectores que pela sua actividade têm objectivos estratégicos que vão ao encontro dos 

interesses da saúde. No sector do ambiente, trabalho e segurança social e educação a 

obtenção de ganhos mútuos é comum e situações de ―vencedor-vencedor‖ (quando 

ambas as partes saem a ganhar), são encontradas mais facilmente (Sihto, Ollila & 

Koivusalo, 2006; Public Health Agency of Canada, 2007). Contudo, em sectores onde 

os interesses são contrastantes, inclusivamente o das finanças, informação e 

comunicação, industria, agricultura, transportes e tecnologia, a implementação destas 

estratégias é complexa e exige mais trabalho, acção e pressão por parte do sector da 

saúde (Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006; Public Health Agency of Canada, 2007). Os 

autores identificam várias razões justificativas dessa falta de colaboração. Salientam 

que, por vezes, o sector da saúde tem um envolvimento limitado em iniciativas cujos 

resultados em saúde se traduzem em objectivos secundários, isto é, não são o foco da 

iniciativa (Public Health Agency of Canada, 2007). 

 A falta de intersectorialidade das políticas públicas. Os sectores podem contribuir 

positivamente na implementação de políticas públicas que visam a melhoria dos 

determinantes da saúde. Porém, quando o fazem isoladamente o esforço é redobrado e 

os resultados em saúde poderiam ser melhores que os alcançados. Por exemplo, o 

sector da educação pode garantir uma melhor alimentação nas escolas, contudo, sem 

uma acção intersectorial, os benefícios criados por este sector não terão uma 

continuidade, pois as escolhas alimentares das crianças em casa são condicionadas por 

políticas de outros sectores: os horários de trabalho dos pais, o rendimento disponível 

para uma alimentação saudável, entre outras (Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). 

 O custo das estratégias que visam a obtenção de ganhos em saúde. Os autores 

chamam a atenção para a despesa destas medidas e afirmam que, se elevada e se 
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influenciar negativamente o custo das estratégias de outro sector, enfrentarão 

problemas de implementação. A promoção da saúde e a prevenção da doença não são 

estratégias do interesse de todos e se adoptadas sem o real compromisso das partes, 

isto é, das instituições/ organismos envolvidos na implementação das mesmas, a saúde 

em todas as políticas permanecerá na prática ineficiente. Geralmente, é dada maior 

importância aos custos imediatos que certas medidas podem ter – por exemplo, a 

proibição de fumar em restaurantes - do que aos seus benefícios a médio-longo prazo. 

Para além disso, o impacto destas medidas é moroso e difícil de quantificar, levando a 

acreditar que os custos e proveitos das intervenções focalizadas no tratamento são 

mais fáceis de alcançar, do que as políticas centradas em mudanças mais amplas 

(Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). 

 O nível de acção pública. A política local não é significativa a menos que a sua 

implementação seja dada a níveis mais abrangentes de decisão política. Isto implica 

que a promoção de agendas de saúde local tem um impacto limitado se os 

determinantes de outras políticas forem definidos a nível regional, nacional ou global. 

Desta forma, é importante que a saúde em todas as políticas seja reconhecida ao nível 

europeu e em políticas europeias que abordem assuntos como mercados internos e 

normas de comercialização. O direito de implementar políticas públicas tem de estar 

no mesmo patamar dos direitos comerciais das corporações. Sihto, Ollila e Koivusalo, 

(2006) mencionam que as corporações europeias ajustam facilmente os seus produtos 

aos diferentes padrões de regulação e que, é importante aprender o potencial para a 

melhoria e inclusão das melhores práticas de saúde pública no processo regulamentar 

comum europeu. 

 A facilidade de combater certos problemas e a dificuldade de alcançar outros. Por 

se verificar que certos problemas exigem uma atenção constante e a longo prazo é 

necessário enaltecer a importância da continuidade e do ―follow-up‖ para não caírem 

em esquecimento. Os impactos na saúde de uma mudança política não são 

necessariamente directos e imediatos, mas podem tornar-se evidentes posteriormente. 

Medidas voluntárias e campanhas podem combater certos problemas muito 

facilmente, mas podem ser intervenções limitadas para lidar com outros problemas. 

Por exemplo, a redução das iniquidades em saúde requer uma abordagem diferente da 

utilizada para resolver outro problema de saúde. Perspectivas sustentáveis e a longo 

prazo são fundamentais na saúde em todas as políticas, assim como, assegurar que um 
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elevado nível de conhecimento, competência e continuidade no trabalho são mantidas 

(Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). 

 A tendência do próprio sector da saúde considerar a colaboração como “tentativas 

essencialmente simbólicas de obter apoio de outros sectores para serviços de 

saúde” (OMS, 2008, p. 74). Por vezes, a acção intersectorial não contempla a 

melhoria das políticas dos demais sectores, mas sim a instrumentalização dos seus 

recursos para benefício das suas actividades. Contudo, a lógica das políticas públicas 

saudáveis segue um método diferente, pois não pretende resolver um problema de 

saúde específico, mas pelo contrário, procura em conjunto contributos intersectoriais 

para a sua solução. Assim, o processo parte da identificação dos efeitos das políticas 

dos diferentes sectores na saúde (agricultura, transportes, trabalho, educação, 

habitação, entre outros) e, posteriormente, tendo em consideração os objectivos 

estratégicos de cada um deles, conseguir que estes contribuam para o bem-estar e a 

saúde das populações (OMS, 2008).  

 

Foram mencionadas algumas barreiras à implementação de políticas saudáveis. Um estudo 

mais aprofundado poderá evidenciar dificuldades na implementação da acção intersectorial 

para a saúde a outros níveis de governação, inclusivamente o regional e local. Importa 

também compreender como os países têm ultrapassado estas barreiras e desenvolvido o 

processo de saúde em todas as políticas, assunto este abordado no capítulo seguinte.  

 

3.5. Avaliação de políticas públicas 

 

Como mencionado em capítulos anteriores, as decisões e acções tomadas em diferentes áreas 

têm impactos, negativos ou positivos, na saúde da população, razão que torna necessário ter 

em consideração as políticas de diferentes sectores (Santos & Miguel, 2009). Actualmente, 

existem metodologias que avaliam o impacto
2
 que as políticas e medidas têm na saúde da 

população, permitindo aos Governos aperfeiçoar as suas acções no campo das políticas 

públicas (Brasil. Ministério Saúde, 2004). 

 

                                                 

2
 Impactos na saúde são entendidos como os efeitos directos ou indirectos de uma política, estratégia, programa, 

projecto na saúde da população. 
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A avaliação de impacto em saúde é um instrumento que permite realizar uma avaliação 

sistemática dos perigos e oportunidades que determinada política ou projecto representa 

(Quigley, den Broeder, Furu, Bond, Cave & Bos, 2006), através do seu potencial impacto nos 

determinantes sociais da saúde (Santos & Miguel, 2009). Desta forma, constitui uma 

ferramenta fundamental para o processo de tomada de decisão e, consequentemente, para a 

formulação e implementação de políticas públicas saudáveis. A avaliação de impacto em 

saúde pode ser definida como a ―combinação de procedimentos, métodos e ferramentas 

através dos quais uma política, programa ou projecto pode ser julgado de acordo com os seus 

potenciais efeitos na saúde da população, bem como a distribuição de tais efeitos na 

população
3
‖ (WHO, 1999, p. 4).  

 

De forma geral, pode-se afirmar que a avaliação de impacto em saúde visa aumentar o 

conhecimento sobre o potencial impacto de determinada política ou programa, informar os 

decisores e as pessoas afectadas e facilitar o ajustamento das políticas de forma a minimizar 

os potenciais efeitos negativos e maximizar os positivos (WHO, 1999). Esta metodologia 

pode contribuir para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável do país, uma 

vez que proporciona escolhas e decisões políticas baseadas em evidência (Santos & Miguel, 

2009). Importa ainda realçar que o impacte das políticas e projectos na saúde das populações 

pode ser directo, mas também indirecto, através dos sistemas de saúde. A avaliação de 

impacto nos sistemas de saúde examina os efeitos da política ou programa nas organizações, 

isto é, na forma como os cuidados de saúde estão organizados e distribuídos, conduzindo por 

isso a impactos ao nível da saúde da população (HLG/ HIA, 2004).  

 

Neste sentido, parece oportuno e indispensável que a avaliação de impacto em saúde e nos 

sistemas de saúde seja desenvolvida em Portugal e faça parte integrante da avaliação realizada 

nos diferentes sectores, uma vez que constitui uma ferramenta de informação à decisão 

política. Tal instrumento irá facilitar os decisores políticos a implementarem melhores 

políticas públicas, isto é, políticas mais saudáveis (Santos & Miguel, 2009). 

 

 

 

 

                                                 

3
 Tradução livre.  
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3.6. A implementação de Políticas Públicas Saudáveis a nível internacional 

 

A revisão da literatura evidencia que existe um compromisso dos governos na implementação 

da saúde em todas as políticas e que este tem-se verificado não só na Europa, mas um pouco 

por todo o mundo (Adelaide Statement on Health in All Policies, 2010). Como referido nos 

capítulos anteriores, alguns acontecimentos pressionaram os governos a adoptar a saúde em 

todas as políticas (SdTP), nomeadamente, as elevadas taxas de morbilidade e mortalidade 

derivadas de doenças não transmissíveis e o aumento do debate sobre este tema, com o 

desenvolvimento de conferências e colóquios internacionais, que apelaram à promoção da 

saúde através do envolvimento de todos os sectores e organizações da comunidade. Desta 

forma, evidencia-se a implementação da SdTP em dois contextos distintos – finlandês e 

australiano. 

 

A abordagem finlandesa da saúde em todas as políticas 

 

A implementação da saúde em todas as políticas na Finlândia teve início com o 

desenvolvimento do projecto North Karelia, em 1972. Naquela época, a população masculina 

da província do North Karelia apresentava a taxa mais elevada de mortalidade por doenças 

cardiovasculares no mundo. A ingestão de alimentos ricos em gordura saturada e sal, a pobre 

ingestão de fruta e vegetais e a alta prevalência de fumadores, foram os principais factores 

responsáveis pelos elevados níveis de colesterol e pressão sanguínea na população (Puska & 

Stahl, 2010). Deste modo, com o objectivo de reduzir a mortalidade e morbilidade por doença 

cardiovascular, foi implementado o projecto North Karelia, que contou com a colaboração 

das autoridades locais e nacionais, peritos de saúde pública e da OMS (Jousilahti, 2006).  

 

A intervenção visava a mudança geral dos estilos de vida, especialmente, os relacionados com 

os hábitos alimentares e o consumo de tabaco, através de uma acção na comunidade que 

incluía não só a colaboração com os serviços preventivos, como também, a participação das 

organizações comunitárias, do sector privado e dos decisores políticos. A ideia principal era a 

transformação do contexto social, físico, político e ambiental, através da implementação de 

uma acção intersectorial (Puska & Stahl, 2010).  

 

Paralelamente, foi estabelecida a nova lei de saúde pública, que enalteceu a importância dos 

cuidados de saúde preventivos. Esta lei criou um sistema de serviços de saúde direccionado 
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para os cuidados preventivos e um sistema financeiro igualitário, facilitando o acesso aos 

serviços de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua situação socioeconómica ou 

local de residência. A nova lei fomentou, também, a colaboração do sector da saúde com os 

restantes sectores governamentais, facilitando a acção intersectorial a vários níveis (Jousilahti, 

2006).   

 

Os bons resultados do projecto ―North Karelia‖ a nível local levaram à sua implementação a 

nível nacional. O envolvimento do Instituto Nacional de Saúde Pública deu credibilidade e 

orientação estratégica para a sua implementação a nível nacional (Puska & Stahl, 2010). A 

tabela 1 descreve as diferentes actividades implementadas, ao nível local e nacional, 

relacionadas com o projecto. Os autores referem que a fusão de uma abordagem baseada na 

comunidade e o desenvolvimento de medidas políticas e ambientais levaram a melhores 

resultados, comparativamente às abordagens unicamente centradas na educação e no 

indivíduo (Puska & Stahl, 2010). O conhecimento da comunidade e do contexto envolvente, 

bem como a estreita colaboração com os vários sectores da sociedade, foram elementos 

essenciais para o sucesso do projecto.  

 

Tabela 1 – Intervenções desenvolvidas no âmbito do projecto ―North Karelia‖,  

adaptado de Jousilahti (2006). 

Legislação: 

 Lei de Saúde Pública (1972) – mais ênfase na prevenção; 

 Legislação de controlo do tabaco; 

 Alteração da legislação de certos alimentos, ex: mistura de óleo vegetal e manteiga; 

Regulação: 

 Declaração de vários locais públicos como áreas livres de fumo;  

 Introdução de regulamentação promotora de refeições saudáveis nas escolas; 

Indústria: 

 Acções de promoção de produtos alimentares saudáveis para o coração, em 

colaboração com as autoridades locais, organizações cívicas, lojas, supermercados e 

a indústria alimentar; 

 Produção e comercialização de produtos de baixa gordura saturada, em colaboração 

com os fabricantes locais e nacionais; 

 Produção e comercialização de produtos com baixo teor em sal, em colaboração 

com as vacarias locais e outros sectores da indústria alimentar; 

 Cultura de uma nova planta, efectiva na redução do colesterol; 
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 Promoção da cultura da framboesa, incluindo a produção de produtos de framboesa; 

Informação e mass media: 

 Sensibilização pública sobre os malefícios do tabaco, através dos meios de 

comunicação, serviços de saúde e organizações comunitárias; 

 Desenvolvidos cursos de cessação tabagica na TV; 

 Desenvolvidas campanhas de educação para a saúde, usando a TV, jornais, os 

sistemas de cuidados de saúde, escolas e organizações de voluntariado; 

 Difundidos programas de TV nacionais sobre temas da saúde; 

 Colaboração com os jornais e estações de rádio locais, produção de material, feiras 

da saúde, etc. 

Envolvimento comunitário: 

 Políticos municipais e autoridades; 

 Opinião de líderes; 

 ―Martta Organization‖ (organização de mulheres); 

 ―Heart Association‖ e ―Heart Association‖ local; 

 Clubes desportivos; 

Educação: 

 Colaboração com escolas e instituições educacionais, educação nutricional como 

conteúdo dos cursos; 

 Mudança nos menus do local de trabalho, com redução no sal e gordura; 

 Cursos de cessação tabagica em centros de saúde e locais de trabalho; 

 Programas de prevenção tabagica escolar, com o objectivo de ensinar às crianças 

competências para resistir a fumarem; 

 Educação generalizada sobre a redução não farmacológica de colesterol e pressão 

sanguínea, através de mudanças na dieta e actividade física; 

 

Salienta-se que a implementação do projecto a nível local, contou principalmente com a 

mobilização da população e das organizações da sociedade civil. No entanto, a sua 

implementação a nível nacional envolveu um tipo de acções mais abrangente, nomeadamente 

a mudança de legislação, a colaboração da indústria na produção de certos alimentos, acções 

de educação e a cobertura dos media.  

 

O projecto ―North Karelia‖ contribuiu para uma melhoria significativa da saúde dos 

finlandeses. Contudo, a sua importância foi reconhecida internacionalmente, uma vez que, 

desenvolveu uma acção eficaz no combate à epidemia das doenças cardiovasculares. Assim, 
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demonstra que uma acção baseada na prevenção populacional e na mudança de estilos de 

vida, bem como, na cooperação dos diferentes sectores governamentais e não governamentais 

pode reduzir efectivamente esta epidemia (Puska, 2008). 

  

A abordagem Sul Australiana da saúde em todas as políticas  

 

A implementação da SdTP no Sul da Austrália seguiu um caminho distinto do descrito 

anteriormente. A SdTP foi identificada como um mecanismo estratégico para alcançar a saúde 

e o bem-estar, delineados no Plano Estratégico da Austrália do Sul, designado agora em 

diante como SASP (South Australia’s Strategic Plan). O SASP foi lançado em 2004, contudo 

sofreu uma actualização em 2007. Este expressa as áreas prioritárias de intervenção em seis 

grandes objectivos: desenvolvimento da prosperidade; melhoria do bem-estar; alcance da 

sustentabilidade; fomento da criatividade e inovação; construção de comunidades; e 

ampliação de oportunidades (Kickbusch, 2008).  

 

De acordo com a autora, a implementação desta abordagem, através dos diferentes sectores 

governamentais, exigiu o desenvolvimento de um processo de aprendizagem político. A 

execução deste processo foi apoiada pela compreensão de que os problemas sociais e 

económicos, cada vez mais complexos, requerem soluções políticas conjuntas. Assim, a 

condução da SdTP através do SASP deu um forte impulso à colaboração intersectorial, 

estratégia essencial para o alcance das metas delineadas no mesmo (Kickbusch, 2008).  

 

A figura 1 apresenta o modelo Sul Australiano de implementação da SdTP. De acordo com 

Williams, Lawless e Parkes (2008), este indica uma série de passos que podem ser adaptados 

e implementados por outros Governos. A observação do modelo permite compreender que o 

compromisso de alto nível, através da colaboração do Primeiro-ministro com o consultor 

internacional, por um lado, e a parceria com o Departamento da Saúde, por outro, foram 

fundamentais para a implementação do processo de SdTP. Foi necessária a alocação de 

recursos do Departamento da saúde e do Departamento do Primeiro-ministro para a 

coordenação do processo.  
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Catalisador para a acção: Consultor internacional

Compromisso de alto nível: Primeiro-ministro através das recomendações do consultor

Recursos: Departamento da saúde e Gabinete do Primeiro-ministro; grupo de orientação para a SdTP; grupo de 

referência inter-governamental

Apoio às políticas existentes: Alinhamento com o SASP

Desenvolvimento do processo de aprendizagem político

Desenvolvimento de uma análise objectiva da saúde: Aplicada a 7 metas do SASP 

Desenvolvimento dos estudos de caso: Discussão com as partes envolvidas, pesquisa sobre 

literatura relevante na área 

Compromisso para alcançar soluções de ganhos mútuos: Soluções devem alcançar as metas e as 

agendas de outros sectores

Revisão dos estudos de caso: Estudos de caso desenhados para representar o cerne 

da questão e identificar possíveis áreas de acção 

Oficina de interacção entre a saúde e outros sectores:  uma visão geral da abordagem de SdTP;       

uma explicação sobre  os objectivos e processo da oficina; inputs relacionados com a saúde da 

população; sessões interactivas para desenvolver propostas para possíveis acções 

Documentação das acções da oficina

Revisão dos resultados da oficina

Desenvolvimento de: Temas emergentes para cada oficina; propostas para a acção

Um prazo para a conferência SdTP: Desenvolvimento e propostas

Concordância sobre princípios políticos e acções

Processo de 

aprendizagem 

político

Parecer dos 

profissionais que 
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Figura 1 – Modelo Sul Australiano da SdTP: A fase de desenvolvimento, 

adapatdo de Williams, Lawless e Parkes (2008). 

 

 

O Gabinete do Primeiro-ministro iniciou uma análise ao SASP, com o intuito de perceber as 

interconexões e sinergias das metas estabelecidas e seus impactos na saúde. Foram 

desenvolvidos vários projectos que analisavam a saúde dos australianos, tendo em 

consideração os determinantes sociais da saúde e seus impactos (positivos e negativos) na 

saúde. Embora tenha sido desenvolvida uma análise ―desktop‖, ou seja, superficial, uma vez 

realizada forneceu um mecanismo para a integração de considerações da saúde numa série de 

áreas políticas que afectam os determinantes sociais da saúde, tais como, o ambiente, 

educação, desenvolvimento da criança, capital social, habitação, transporte e emprego 

(Williams, Lawless & Parkes, 2008).  
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Esta análise identificou articulações entre os diversos organismos e estimulou possíveis 

colaborações e parcerias com todos os sectores, apreendendo, assim, o espírito da SdTP. 

Contudo, para que a análise fosse realizada foi desenvolvido um processo de aprendizagem 

político, resultando na preparação de uma conferência sobre o tema. O objectivo do encontro 

foi aumentar a compreensão das interacções e sinergias entre a saúde, a economia e o alcance 

das metas delineadas no SASP. Serviu também para consolidar o compromisso dos restantes 

sectores governamentais na implementação da SdTP, contando com a apresentação e 

discussão dos 7 casos de estudo seleccionados para o Plano. Usando a análise da saúde como 

ponto de partida, as interacções entre as metas do SASP e a saúde da população foram 

desenvolvidas em pormenor. Os pontos focais dos sectores governamentais participaram em 

workshops com o objectivo de identificar soluções de ganhos mútuos, onde a melhoria da 

saúde da população e o progresso em direcção às metas do SASP pudessem ser alcançadas. 

Este processo forneceu uma base para o compromisso dos decisores políticos no processo de 

aprendizagem política (Williams, Lawless & Parkes, 2008). 

 

3.7. A implementação de Políticas Públicas Saudáveis a nível regional 

 

Este capítulo aborda duas iniciativas implementadas a nível mundial que têm com objectivo a 

promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis, são elas: a Rede de Escolas Promotoras da 

Saúde e a Rede Cidades Saudáveis. Ambas as iniciativas preconizam os princípios da ―Saúde 

para Todos no Ano 2000‖, definidos na Carta de Ottawa, em 1986. Estão representadas neste 

trabalho porque são estratégias de ganhos em saúde desenvolvidas a nível local, num espírito 

de intersectorialidade, coordenadas com o sector da saúde e implementadas em Portugal.  

 

Rede escolas promotoras de saúde 

 

A Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde foi criada, em 1991, pela Organização 

Mundial da Saúde em parceria com a Comissão das Comunidades Europeias e o Conselho da 

Europa. O seu principal propósito foi desenvolver um conjunto de directrizes para a 

disseminação de modelos de boas práticas na promoção da saúde em meio escolar. Desta 

forma, pretende facilitar o acesso a informação e conhecimento e promover o intercâmbio de 

contactos. A colaboração internacional minimiza a duplicação de esforços e proporciona uma 

estrutura que promove e sustenta o desenvolvimento de actividades inovadoras. Actualmente, 

46 países integram a Rede Europeia (Schools for Health in Europe, 2010).  
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Esta iniciativa partiu do pressuposto de que a escola é um local de excelência para trabalhar 

com os alunos, professores, pais e comunidade envolvente, no sentido de os capacitar para 

opções saudáveis. Assim sendo, o principal objectivo da Escola Promotora de Saúde (EPS) é 

criar condições para que os alunos desenvolvam plenamente as suas potencialidades, 

adquirindo competências de modo a cuidarem de si e de se relacionarem positivamente com o 

meio (Faria & Carvalho, 2004). Por outras palavras, visa apetrechar as crianças e jovens com 

aptidões que lhes permita exercer a sua plena cidadania (Faria & Carvalho, 2004), de acordo 

com os seguintes princípios: 

 Promover a saúde e o bem-estar dos estudantes; 

 Aumentar os resultados de aprendizagem dos estudantes; 

 Defender os conceitos de justiça social e equidade; 

 Proporcionar um ambiente seguro e solidário;  

 Envolver a participação e o empowerment dos estudantes; 

 Ligar questões da saúde e educação e de sistemas; 

 Abordar as questões da saúde e do bem-estar a todos os funcionários da escola; 

 Colaborar com os familiares e a comunidade local; 

 Integrar a saúde em actividades em curso na escola, currículo e em normas de 

avaliação; 

 Definir metas realísticas definidas em dados precisos e provas científicas sólidas; 

 Procurar uma melhoria contínua através do acompanhamento e da avaliação (Schools 

for Health in Europe, 2010).  

 

Em Portugal, os Ministérios da Educação e da Saúde formalizaram, em 1994, uma parceria 

com o objectivo de desenvolverem uma colaboração activa entre as escolas e os centros de 

saúde. Um dos resultados dessa parceria foi a adesão à Rede Europeia de Escolas Promotoras 

de Saúde no mesmo ano (Faria & Carvalho, 2004).  

 

A Rede Nacional iniciou o seu trabalho em 10 escolas, com o apoio de 4 centros de saúde do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS). Em 1997 procedeu-se ao alargamento da Rede Nacional, 

tendo concorrido 1.056 escolas, mas apenas 670 foram aceites devido a constrangimentos de 

ordem financeira e de recursos humanos (Loureiro, 1999, cit. por Faria & Carvalho, 2004). 

Após o ano de 2000 houve um aumento significativo de escolas a participarem na iniciativa. 
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Assim, de acordo com o Plano Nacional de Saúde 2004-2010, em 2002/03 havia 12.704 

escolas promotoras de saúde, desde jardins-de-infância, escolas do ensino básico e secundário 

e escolas profissionais.  

 

Em 2007/2008, 472 agrupamentos e escolas não agrupadas concorreram à área da promoção e 

educação para a saúde. Este número aumentou no ano de 2008/2009 para 589 e em 2009/2010 

para 621 (DGIDC, 2009-2010). De acordo com a Direcção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC, 2009-2010), os agrupamentos/ escolas candidatos no 

passado ano lectivo equivalem a 51% do total de agrupamentos e escolas não agrupadas do 

sistema educativo. As áreas prioritárias de intervenção desenvolvidas nos agrupamentos/ 

escolas foram: educação alimentar/ actividade física; prevenção de consumos; educação 

sexual e infecções sexualmente transmissíveis; e saúde mental/ violência em meio escolar. No 

entanto, outros temas foram também trabalhados nomeadamente: auto-estima; higiene; 

primeiros socorros; saúde oral; ergonomia; saúde visual; segurança/ prevenção de acidentes, 

entre outros (DGIDC, 2009-2010). 

 

No que respeita ao envolvimento dos Centros de Saúde verifica-se que, entre os anos 

2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, 96% destes constituíram equipas de Saúde 

Escolar. Porém, o ano 2007/2008 apresentou uma ligeira descida (93%) (PNS, 2004-2010).  

 

Em suma, compreende-se que ambos os Ministérios têm desenvolvido estratégias para a 

implementação de actividades de promoção e educação para a saúde. Indicadores de impacto 

foram também construídos, no entanto, a sua leitura não se encontra disponível. 

 

Rede cidades saudáveis 

 

O Movimento Cidades Saudáveis surgiu, em 1986, em Toronto, no Canadá. O princípio base 

do movimento considera que a cidade é um organismo vivo, que respira e cresce, em 

constante mutação e que a saúde das pessoas que nela vivem é condicionada pelas condições 

que apresenta. Desta forma, o projecto Cidades Saudáveis estimula uma mudança individual, 

social, institucional e política na definição de acções, parcerias e políticas sobre a saúde 

(Planeta Azul, 2009). 
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O funcionamento desta rede na Europa consubstancia-se na Rede Europeia de Cidades 

Saudáveis e na Rede das Redes Nacionais de Cidades Saudáveis. É constituída por 1200 

cidades e vilas de mais de 30 países que assumiram o compromisso de promover a saúde e o 

desenvolvimento sustentável (Planeta Azul, 2009). A integração de uma cidade nesta rede, 

para além de abranger um processo de candidatura, envolve também a designação de um 

conjunto de critérios de elegibilidade definidos pela OMS (WHO, 2010).  

 

Esta rede funciona por fases de cinco anos. Presentemente encontra-se na V fase, iniciada em 

2009 e com término em 2013. A ênfase da V fase é dirigida para três áreas prioritárias de 

acção: 

 Ambiente de Protecção e Suporte; 

 Estilos de Vida Saudáveis; 

 Planeamento Urbano Saudável; 

 

Como foi referido, a rede europeia integra as redes nacionais, as quais representam a estrutura 

base do movimento na Europa. As redes nacionais são a fonte de experiência e conhecimento 

na área da saúde, a estrutura de apoio político, estratégico e técnico para todos os seus 

membros e a plataforma dinâmica para políticas de saúde pública, a nível nacional e 

internacional (Planeta Azul, 2009). 

 

Em Portugal, a Rede Nacional de Cidades Saudáveis, integrou em 2001 a Rede Europeia. Foi 

constituída com base numa associação de municípios que tem como objectivo apoiar a 

divulgação, implementação e desenvolvimento do Projecto Cidades Saudáveis nos municípios 

que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores 

políticos (Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, 2006). Actualmente integra na sua rede 21 

cidades saudáveis e visa facilitar a troca de conhecimentos e experiências com outras cidades, 

o planeamento estratégico de acções integradas, a definição e construção de ferramentas de 

suporte à avaliação e monitorização e a cooperação institucional, nacional e internacional, 

sobre a melhoria da saúde e a promoção da qualidade de vida. 

 

3.8. Modelo conceptual: “Modelo em camadas” 

 

Segundo Dahlgren e Whitehead (1991), as políticas públicas devem ser compreendidas 

através da influência que exercem sobre a saúde, especificamente sobre os determinantes 
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sociais da saúde. Desta forma, desenvolveram o ―modelo em camadas‖ que permite visualizar 

a distribuição dos determinantes sociais da saúde em diferentes camadas, como se pode 

observar na figura 2.  

 

 

Figura 2: Determinantes sociais da saúde. Modelo em camadas. 

Adaptado de Dahlgren and Whitehead (1991) 

 

 

No núcleo estão representados os determinantes individuais, isto é, as características pessoais 

como a idade, o sexo e os factores genéticos. Na primeira camada estão identificados os 

comportamentos e os estilos de vida. Segundo os autores, os comportamentos são da 

responsabilidade individual, dependentes das opções de cada um, no entanto, é importante 

perceber que as escolhas pessoais são condicionadas por determinantes sociais mais amplos 

como a informação, o acesso aos serviços e a alimentos saudáveis (Dahlgren & Whitehead, 

1991). A segunda camada destaca a influência das redes comunitárias e o apoio social, 

expressando o grau de coesão social de determinada comunidade. Na terceira camada estão 

representados os factores relacionados com as condições de vida e de trabalho, o acesso a 

alimentos e serviços essenciais como a saúde e a educação. Por fim, a quarta camada 

apresenta os macrodeterminantes como as condições socioeconómicas, culturais e ambientais, 

que de acordo com Dahlgren e Whitehead (1991) possuem grande influência sobre as 

restantes camadas.  
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Para além disso, os autores afirmam que estas camadas traduzem-se em quatro níveis de 

intervenção política, sendo assim possível classificar as políticas e compreender quais os 

determinantes influenciados pelas mesmas (Dahlgren & Whitehead, 1991). Porém, importa 

destacar que esta relação não é linear, pois uma política pode influenciar directamente alguns 

factores, mas terá, também, um impacto indirecto sobre outros.  

 

Assim, o primeiro nível de intervenção política (correspondente à 4ª camada) pretende 

introduzir mudanças estruturais de longo termo, por exemplo, as políticas económicas e de 

comércio. O segundo nível político (correspondente à 3ª camada) tem como objectivo 

melhorar as condições sociais e materiais nas quais as pessoas vivem e trabalham, por 

exemplo, políticas que visam proporcionar benefícios sociais através da segurança social. O 

terceiro nível político (correspondente à 2ª camada) deseja fortalecer o suporte comunitário e 

social dos indivíduos e respectivas famílias, por exemplo, políticas que promovam a 

participação e o envolvimento cívico da população. Por último, o quarto nível 

(correspondente à 1ª camada) visa influenciar os estilos de vida e atitudes, por exemplo, 

acções de educação para a saúde (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

 

Neste estudo, utiliza-se o ―modelo em camadas‖ com o intuito de esclarecer a relação de 

influência entre as políticas públicas e os determinantes sociais da saúde, permitindo ao 

investigador analisar e identificar políticas portuguesas potencialmente saudáveis.  

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O delineamento do material e métodos utilizados numa investigação desempenha uma secção 

importante do estudo, pois expõe em pormenor a condução do mesmo permitindo a sua 

replicação (Creswell, 2009). Assim, o presente capítulo expõe de forma sucinta o material e 

métodos utilizados na selecção, recolha e análise dos dados. 

 

4.1. Abordagem qualitativa 

 

“A abordagem qualitativa é um meio para explorar e compreender o significado que os 

indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano” (Creswell, 2009, p. 4). A 

investigação qualitativa é, actualmente, uma abordagem adoptada por muitas disciplinas, uma 
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vez que, considera a pluralidade de visões do mundo que nos rodeia (Flick, 2006). Tem como 

princípio o estudo dos indivíduos nas suas práticas e interacções quotidianas, ao invés de 

situações artificiais de laboratório onde o investigador manipula o contexto de pesquisa 

(Flick, 2006; Bowling, 2009). Assim, o investigador recolhe, organiza e interpreta os dados 

com o objectivo de descobrir e desenvolver novos conceitos ou teorias, ou seja, o processo de 

condução da pesquisa é essencialmente indutivo (Flick, 2006). De acordo com o mesmo 

autor, esta abordagem opta por métodos abertos que se ajustam à complexidade do objecto em 

estudo, pois este é o factor determinante da escolha do método a utilizar. Bowling (2009) 

menciona que em situações onde existe pouco conhecimento sobre o fenómeno observado, as 

questões são complexas e surge o desejo de explorar e gerar hipóteses, a abordagem 

qualitativa apresenta-se mais adequada e vantajosa do que a abordagem quantitativa. Perante 

o objecto de estudo anteriormente definido, constatou-se que a melhor forma de o 

compreender foi através de uma investigação qualitativa.  

 

4.2. Desenho de estudo 

 

Flick (2006) define o desenho de estudo como um plano de recolha e análise de evidência que 

permite ao investigador responder às questões por ele colocadas. Segundo o autor, o campo de 

pesquisa delimita-se a partir do momento em que as questões de investigação são definidas, 

uma vez que, da sua formulação depende a decisão sobre que métodos, quem e o quê deve ser 

incluído no estudo. Assim sendo, estando definida a questão de investigação (ver …), 

prossegue-se com a descrição dos métodos utilizados. 

 

Partindo de uma questão de investigação sob a forma de ―Qual?‖
4
, Yin (2001) explica que o 

investigador pode optar por duas possibilidades de pesquisa: a primeira por questões 

exploratórias que aspiram o desenvolvimento de hipóteses e proposições importantes para 

estudos ulteriores; e a segunda por questões cuja identificação dos resultados favorece as 

estratégias de levantamento de dados ou a análise de documentos. Segundo Yin (2001), para o 

primeiro tipo de situação poder-se-á enveredar por um estudo de caso exploratório, no 

entanto, para o segundo tipo não se justifica a aplicação deste método de pesquisa.  

 

                                                 

4
 Do termo original ―what‖, que pode ser traduzido para ―o que‖, como também para ―qual‖ ou ―quais‖.  
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O estudo de caso é definido por Yin (2001) como sendo uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando se procura compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

factores. Desta forma, é um método que se foca nas circunstâncias, dinâmicas e 

complexidades de um único caso ou de um número pequeno de casos, devendo ser utilizado 

quando a investigação está numa fase inicial e exploratória do objecto em estudo e quando é 

pretendida a elaboração de novas hipóteses (Bowling, 2009). Yin (2001) refere que os estudos 

de caso podem recorrer a múltiplas técnicas de recolha de dados, tais como a análise 

documental, observação directa, entrevistas, entre outras. 

 

Segundo Yin (2001), o investigador deve aplicar o método do estudo de caso quando está 

perante alguma destas situações: 1) para explicar vínculos causais em intervenções na vida 

real que são demasiado complexos para a utilização de estratégias experimentais; 2) quando é 

necessário descrever intervenções no contexto em que ocorrem; 3) para ilustrar determinados 

tópicos de uma investigação; 4) para explorar uma situação complexa de resultados; 5) e 

como forma de meta-avaliação de determinados processos. O autor afirma ainda que a prática 

do estudo de caso é extremamente complicada e, ao contrário do que se possa pensar, quanto 

mais fácil for a estratégia de pesquisa, mais difícil será a sua aplicação.  

 

Yin (2001) considera que existem vários tipos de estudo de caso (fig. …). Assim, defende que 

poderá optar-se por um estudo de caso único ou por um estudo de caso múltiplo. Segundo o 

autor, o estudo de caso único deve ser utilizado quando existe um único caso a estudar, em 

contrapartida, quando se considera a análise de múltiplos casos no mesmo estudo de caso 

deverá optar-se pelo estudo de caso múltiplo. Ambos os estudos de caso podem ter duas 

variantes – um desenho holístico ou global ou um desenho incorporado (embeded), no qual se 

recorre a ―múltiplas unidades de análise‖ (multiple units of analysis). Em relação ao seu 

desenho, Yin (2001) sugere que se opte por um caso único holístico ou global quando não é 

possível identificar uma ―subunidade lógica‖ de análise e por um caso incorporado quando a 

situação é avaliada a partir de diferentes unidades ou níveis de análise, por exemplo, 

diferentes sectores ou actividades dentro de uma instituição.  

 

Na presente investigação, o caso em estudo é as políticas públicas potencialmente saudáveis 

implementadas em Portugal Continental no período de Março de 2005 a Outubro de 2009. 

Deste modo, como existe apenas um único caso a investigar, o estudo será um estudo de caso 
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único. Relativamente ao seu desenho será um estudo de caso único incorporado, com 

múltiplas unidades de análise, uma vez que se recolheu os dados através de documentos e de 

entrevistas e consulta a informadores chave.   

 

4.3. População e amostragem 

 

Segundo Hill e Hill (2008), qualquer investigação pressupõe uma recolha de dados. Os dados 

são informação na forma de observações ou medidas dos valores de uma ou mais varáveis 

geralmente fornecidos por um conjunto de entidades. Ao conjunto total de casos sobre os 

quais se pretende tirar conclusões dá-se o nome de População ou Universo (Hill & Hill, 

2008). No entanto, recolher e analisar dados da população no seu todo é um processo moroso 

e dispendioso, pelo que, nesta situação, o investigador deve apenas considerar uma parte dos 

casos que constituem o Universo. A essa parte, os autores mencionados, designam de amostra 

e é a partir dela que o investigador recolhe a informação que precisa para a compreensão do 

seu objecto de estudo.  

 

A abordagem qualitativa não tem a intenção de generalizar os resultados de um estudo, pois o 

seu valor está, precisamente, na particularidade do caso e não na sua generalização (Creswell, 

2009). Interessa-lhe conhecer o fenómeno complexo em profundidade, não fazendo sentido 

nem sendo possível a sua generalização a outros contextos/ indivíduos (Creswell, 2009). Por 

essa razão, os participantes são habitualmente recrutados devido à sua exposição ou 

experiência relativamente ao fenómeno em questão. 

Flick (2006) considera que o processo de amostragem e o método de selecção da amostra são 

passos muito importantes no decorrer de um estudo de investigação. De acordo com o autor 

existe uma ―selecção propositada‖ da população/ material ou do contexto a estudar, uma vez 

que, são eleitos por possuírem certas características que interessam ao investigador. A 

amostragem é determinada de acordo com critérios bem definidos e limitados (Flick, 2006). 

Desta forma, torna-se fundamental que os procedimentos de inclusão e exclusão e a técnica 

utilizada para a selecção da amostra, estejam definidos no corpo do estudo (Mason, Wright & 

Luu, 2008).  

 

Na presente investigação utilizou-se duas amostras diferentes como se descreve nos pontos a 

seguir.  
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4.3.1 Amostra documental 

 

A amostra utilizada para a análise documental foi constituída por documentos oficiais 

produzidos pelo Governo e respectivos Ministérios relativos a estratégias, medidas e acções 

implementas pelos mesmos. Segundo Bardin (2008), o investigador deve proceder à 

constituição de um corpus documental, ou seja, um conjunto de documentos que serão 

submetidos a procedimentos analíticos. Para tal, o investigador baseou-se em três regras 

fundamentais: a regra da representatividade, da pertinência e da homogeneidade (Bardin, 

2008). A regra da representatividade implicou a selecção de documentos de todos os sectores 

do Governo de Portugal, no período de Março de 2005 a Outubro de 2009, de acordo com a 

estrutura do mesmo apresentado nas grandes opções do plano. A regra da pertinência incluiu a 

selecção de documentos referentes a estratégias e políticas sectoriais implementadas pelo 

Governo de Portugal no período de tempo referido anteriormente. A regra da homogeneidade 

implicou a definição de critérios de inclusão e exclusão dos documentos. Foram utilizados 

critérios de inclusão da amostra: planos e relatórios de execução de políticas entre o período 

de 2005 - 2009, planos e programas estratégicos implementados entre 2005 - 2009 e 

diplomas, decretos-lei e leis promulgados entre Março de 2005 a Outubro de 2009. 

 

4.3.2. Amostra populacional 

 

A amostra utilizada para consulta e aplicação de entrevistas foi constituída por representantes 

dos diferentes Ministérios ou dos diversos domínios que cada Ministério compreende. O 

processo de selecção da amostra foi não probabilístico, pois a sua selecção não foi realizada 

de forma aleatória. Segundo Bowling (2009) a amostragem não probabilística apresenta os 

seguintes tipos: conveniência, intencional, snowball e teórica. A presente investigação 

utilizou um método de amostragem intencional, uma vez que foram seleccionados indivíduos 

detentores de informação relevante para o estudo (Bowling, 2009).  

 

A amostra foi constituída por informadores chave de nove Ministérios, nomeadamente, 

Ministério da Educação (Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular), 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional (Agência Portuguesa do Ambiente),  Ministério da 

Presidência do Conselho de Ministros (Instituto do Desporto de Portugal), Ministério dos 

Negócios Estrangeiros (Departamento Geral da Administração), Ministério da Justiça, 
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Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento (Direcção Geral da Actividades 

Económicas e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (Fundação para a Ciência e Tecnologia) e Ministério da 

Cultura. Utilizou-se como critérios de inclusão da amostra: ter cargo de direcção em 

organismo/ agência governamental; ter cargo de direcção no Ministério; ter participado no 

processo de formulação e implementação de políticas públicas nacionais.  

 

4.4. Técnicas de recolha de dados 

 

Yin (2001) considera que apesar de os métodos de recolha de dados mais comuns num estudo 

de caso sejam a observação e as entrevistas, nenhum outro deve ser ―descartado‖. Segundo o 

mesmo autor, o estudo de caso recorre a múltiplas fontes de dados, sendo esta característica 

uma das suas principais vantagens, uma vez que, diversas fontes de evidência são mais 

valorizadas, em termos de qualidade, do que os métodos suportados por poucas fontes de 

informação.  

 

No presente estudo recorreu-se às seguintes técnicas de recolha de dados: 

 Análise documental; 

 Entrevista e consulta a informadores chave; 

 

Deste modo, utilizou-se a análise documental como estratégia principal de recolha de dados. 

As entrevistas e consulta a informadores chave foram utilizadas de modo a validar, corrigir e 

complementar a informação recolhida através da análise documental. Os próximos pontos 

descrevem detalhadamente cada uma das técnicas utilizadas.  

 

4.4.1. Análise documental 

 

A análise documental é definida como uma operação ou conjunto de operações que procura 

representar o conteúdo de um documento de forma diferente da original, com o intuito de 

facilitar futuras ―consultas‖ (Chaumier, 1974; in Bardin, 2008). Assim, este método tem como 

objectivo apresentar a informação contida nos documentos de forma diferente, recorrendo a 

procedimentos de transformação (Bardin, 2008). Bowling (2009), citando Pickin e St Leger 

(1993), refere que existe uma enorme variedade de documentos à disposição do investigador e 

classifica-os de diferentes formas: públicos ou privados, oficiais ou não oficiais, individuais 
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ou corporativos. Devido a esta grande diversidade Flick (2006) salienta a necessidade de se 

avaliar a qualidade dos mesmos, sugerindo alguns critérios para tal. A sua análise pode ser 

realizada de forma quantitativa e qualitativa, mediante a informação que o investigador 

necessita para o seu estudo.  

 

Os documentos, sejam eles escritos ou não, podem ser classificados em fontes primárias ou 

fontes secundárias. Os documentos primários são escritos por pessoas que experienciaram 

algum comportamento ou evento particular. Os documentos secundários são redigidos por 

indivíduos que não estiveram presentes no acontecimento, mas tiveram a informação 

necessária para o compilar, recolhendo-a através de pessoas que experienciaram o 

acontecimento ou pela leitura de documentos primários (Bailey, 1994). Bardin (2008) 

menciona que é através da análise documental que um documento primário passa para um 

documento secundário (representação do mesmo). 

 

Lakatos e Marconi (2007) referem que a recolha de dados referente a fontes primárias 

designa-se de ―Pesquisa documental‖ e a colecta de dados relativa às fontes secundárias de 

―Pesquisa bibliográfica‖. A primeira engloba dados estatísticos, históricos e bibliográficos, 

arquivos oficiais e não oficiais, registos em geral, documentação pessoal, entre outros. A 

segunda abrange toda a bibliografia já tornada pública relativa ao tema em estudo, desde 

publicações em jornais, revistas, teses e relatórios de pesquisa (Lakatos e Marconi, 2007).  

 

Neste estudo procedeu-se a uma análise documental baseada em ambas as pesquisas, 

documental e bibliográfica. Assim, analisou-se documentos e artigos de revistas científicas 

sobre o tema na sua globalidade de forma a identificar e sistematizar os principais conceitos e 

definições do assunto em questão. Para tal, utilizou-se as seguintes palavras-chave: “healthy 

public policy”; “health in all policy”; “intersectorial action for health”; “policy analysis”; 

“social determinants of health”; “health inequalities”; “health impact assessement”; 

“governance”. Esta pesquisa foi realizada sobretudo a nível internacional através de base de 

dados electrónicas reconhecidas e de publicações especializadas, como a b-on, Medline, 

Pubmed, BMJ, Sage, HealthPolicy, Oxford Jornals, entre outras. Foi também realizada uma 

―busca‖ de documentos por algumas organizações internacionais, inclusivamente, OMS, 

OCDE, The International Development Research Centre, Public Health Agency of Canada, 

entre outras. Com a pesquisa bibliográfica construiu-se o referencial teórico da investigação e 

identificou-se o modelo conceptual de referência.   
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A análise documental focou-se em documentos oficiais, legislação, planos e programas 

governamentais produzidos entre Março de 2005 a Outubro de 2009. Esta pesquisa foi 

efectuada através dos sites das estruturas governamentais, entre elas, o Portal do Governo, os 

Ministérios, as agências/ organizações governamentais e a Assembleia da República. Foi 

através desta análise que se retirou a informação necessária para responder aos objectivos do 

estudo. 

 

4.4.2. Entrevista e consulta a informadores chave 

 

Segundo Bowling (2009), as entrevistas envolvem a recolha de dados através da conversação 

com os participantes do estudo e a gravação das suas respostas. Para a autora, estas podem ser 

levadas a cabo de duas formas, face a face e/ou por telefone. Creswell (2009) acrescenta ainda 

que as entrevistas podem também ser conduzidas através da utilização da internet ou na 

presença de um grupo de pessoas, utilizando grupos focais.  

 

No presente estudo recorreu-se à entrevista e consulta de informadores chave. Estas foram 

realizadas no sentido de validar, corrigir e complementar a informação recolhida através da 

análise documental, tendo sido, para o efeito, enviada uma cópia da análise de cada sector a 

cada um dos intervenientes. Assim, a cada informador chave foi enviada a análise relativa ao 

seu sector. Após a verificação do documento os intervenientes fizeram chegar a sua 

apreciação através de entrevistas presenciais ou conduzidas pela internet.  

 

4.5. Técnica de análise de dados 

 

Após a recolha dos dados, o investigador necessitará de os analisar e interpretar de modo a 

produzir resultados relativos à sua investigação. Desta forma, Creswell (2009) menciona 

algumas etapas necessárias ao desenvolvimento deste processo, sendo elas: a preparação dos 

dados para análise; condução de diferentes análises; aprofundamento da compreensão dos 

dados; representação dos dados; e por último, a interpretação do principal significado dos 

dados.  

 

Bowling (2009) refere que quando os dados (qualitativos) são apresentados de uma forma 

categorizada, o investigador optou por utilizar o método da análise de conteúdo.  
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5. RESULTADOS 

 

A análise documental possibilitou analisar e identificar estratégias de ganhos em saúde 

implementadas em Portugal e, também, compreender a articulação existente entre os diversos 

Ministérios, especificamente entre o da Saúde e os restantes. O entendimento destes dois 

aspectos permite caracterizar a situação actual de Portugal relativamente à implementação de 

políticas públicas potencialmente saudáveis. Segue-se uma breve descrição dos principais 

achados em cada Ministério. Para mais detalhe os leitores deverão consultar as análises 

pormenorizadas no anexo II.  

 

Tabela 1 – Categorias das estratégias dos Ministérios com e sem representação do MS 

Número 

Categoria 

Nome categoria Representação do MS 

1 Igualdade no acesso a oportunidades educativas  

2 Desporto escolar  

3 Educação para a saúde Sim 

4 Qualificação de jovens e adultos  

5 Modernização dos estabelecimentos de ensino Sim 

6 Qualidade do ensino Sim 

7 Organização e funcionamento das escolas  

8 Segurança  

9 Segurança Sim 

10 Qualificação de adultos  

11 Apoio social  

12 Tecnologia e I&D Sim 

13 Organização e funcionamento das escolas  

14 Internacionalização e cooperação entre Faculdades de medicina e 

ciências biomédicas e laboratórios e centros de investigação – 

Instituições na I&D – na área das ciências da saúde 

 

15 Criação de emprego  

16 Combate ao desemprego  

17 Segurança no trabalho  

18 Protecção social e combate à pobreza Sim 

19 Inclusão e capacitação comunitária Sim 
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20 Promoção da saúde e do bem-estar Sim 

21 Apoio à família Sim 

22 Desporto  

23 Juventude Sim 

24 Igualdade de oportunidades Sim 

25 Combate à violência e exploração humana Sim 

26 Migrantes e refugiados Sim 

27 Estatísticas Sim 

28 Ambiente Sim 

29 Ordenamento do território Sim 

30 Transportes terrestres: rodoviário e ferroviário Sim 

31 Transportes marítimos  

32 Cooperação e internacionalização Sim 

33 Gestão do património Sim 

34 Rede de bibliotecas  

35 Cultura para os desfavorecidos  

36 Apoios financeiros e estágios profissionais  

37 Incentivos e apoios financeiros  

38 Impostos  

39 Protecção social e legal Sim 

40 Informação em saúde Sim 

41 Simplificação burocrática  

42 Segurança, policiamento e novas tecnologias Sim 

43 Protecção ambiental e prevenção de incêndios Sim 

44 Protecção civil Sim 

45 Segurança rodoviária Sim 

46 Apoio às PME  

47 Apoio a estágios profissionais  

48 Defesa do consumidor  

49 Turismo  

50 Energia  

51 Potencial interesse nacional  

52 Substâncias perigosas  
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53 Produtos Alimentares Sim 

54 Política sanitária de produção  

55 Financiamentos   

56 Efluentes Agro-pecuários e Agro-industriais  

57 Desenvolvimento Rural  

58 Defesa do território nacional  

59 Defesa de outros territórios  

 

Como se pode constatar, em 26 das 59 categorias foi identificada a representação do 

Ministério da Saúde. Resta compreender, dentro das 26 categorias, quais as estratégias onde 

se verifica esta articulação. O quadro seguinte (tabela 2) demonstra essa evidência.  

 

Tabela 2 – Estratégias dos Ministérios com e sem representação do MS 

Ministério Número 

Categoria 

Número 

Estratégia 

Nome da Estratégia Representação 

do MS 

ME 1 1 Universalização da educação pré-escolar e 

aumento da escolaridade obrigatória para 12 

anos 

 

2 Enriquecimento curricular  

3 Educação especial  

4 Territórios educativos de intervenção 

prioritária 

 

5 Regime de equivalência de habilitações do 

sistema educativo estrangeiro 

 

6 Apoio social  

2 1 Desporto escolar  

3 1 Educação para a saúde Sim 

2 Educação sexual Sim 

3 Refeições escolares Sim 

4 1 Novas oportunidades  

2 Formação profissional  

3 Combate ao insucesso escolar  

5 1 Plano tecnológico da educação  

2 Modernização dos estabelecimentos de ensino Sim 
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6 1 Formação dos professores  

2 Habilitações profissionais para a docência  

3 Manuais escolares  

4 Plano de leitura Sim 

5 Plano de acção para a matemática  

7 1 Avaliação, autonomia e gestão das escolas  

8 1 Segurança nas escolas  

2 escola@segura: videovigilância e alarmes  

3 Cartão electrónico do aluno  

4 Transporte colectivo de crianças  

MCTES 1 1 Protecção radiológica Sim 

2 1 Maiores de 23 anos  

2 Acesso ao curso de medicina   

3 1 Apoio social  

4 1 Ligar Portugal  

2 Investigação em saúde Sim 

3 Sistema de certificação electrónica do Estado  

4 Voto electrónico   

5 SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais em 

Investigação e Desenvolvimento Empresarial 

 

5 1 Avaliação do ensino superior  

2 Financiamento do ensino superior  

3 Regime jurídico das instituições do ensino 

superior 

 

4 Mobilidade dos estudantes entre os 

estabelecimentos de ensino superior 

 

6 1 Cooperação entre Faculdades  

MTSS 1 1 PNACE - Programa Nacional de Acção para o 

Crescimento e o Emprego 2005-2008 

 

2 PAECPE - Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego 

 

3 Medidas excepcionais de apoio ao emprego e 

à contratação 

 

4 Iniciativa para o investimento e o Emprego  
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5 Portal do Emprego e Formação  

6 ―Contrato emprego -inserção» e «Contrato 

emprego -inserção+‖ 

 

7 Programa Qualificação - Emprego  

8 Programas de estágios profissionais  

2 1 Regime de protecção no desemprego  

2 GIP - Gabinetes de Inserção profissional   

3 1 Segurança no trabalho  Sim 

4 1 PARES - Programa de Alargamento da Rede 

de Equipamentos Sociais 

Sim 

2 PAIES - Programa de Apoio ao Investimento 

em Equipamentos Sociais 

Sim 

3 Rede de cuidados continuados Sim 

4 Complemento Solidário do Idoso   

5 Benefícios adicionais à saúde do idoso Sim 

6 Programa Conforto Habitacional  

7 Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social 

 

8 Condições das residências para pessoas com 

deficiência  

 

9 Regula as actividades dos centros 

ocupacionais 

 

10 Protecção contra a Exploração sexual infantil  

11 Novo Regime de pensões  

5 1 Emprego Apoiado  

2 Rendimento Social de Inserção Sim 

3 Plano Nacional para a Inclusão 2006-2008 Sim 

4 Estratégia Nacional para a Protecção Social e 

Inclusão Social 2008-2010 

Sim 

5 PAIPDI – Plano de Acção para a Integração 

das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade 

Sim 

6 Plano Nacional para a Promoção da 

Acessibilidade 

Sim 

7 Normas Técnicas de Acessibilidade  

8 Estratégia Nacional para a Integração de 

Pessoas Sem-Abrigo 2009 - 2015 

Sim 
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9 Programa Abrir Portas à Diferença  

10 Pune a discriminação  

11 Rede Social Sim 

12 Protecção na invalidez  

13 Programa para a Inclusão e Cidadania   

14 Programa Turismo Solidário 2006  

15 Programa Saúde e Termalismo Sénior 2007 Sim 

6 1 Comissão para a Promoção de Políticas de 

Família e o Conselho Consultivo das Famílias 

Sim 

2 Abono de família pré-natal  

3 Abono a famílias monoparentais  

4 Regime de acolhimento familiar  

5 Regime de maternidade e paternidade  

MPCM 1 1 Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto 

 

2 Observatório da condição física e da aptidão 

física 

 

3 Programa Nacional de Marcha e Corrida  

4 Cédula PROCAFD  

5 Combate à dopagem  

2 1 Programa Nacional de Juventude 2007-2013  

2 Comissão Interministerial para as políticas de 

juventude  

 

3 Programa Mobilidade e Intercâmbio para 

Jovens 

 

4 Associativismo Juvenil  

5 Agência Nacional para a Gestão do Programa 

Juventude em Acção 

 

6 Programa Todos Diferentes Todos Iguais  

7 Programa de ocupação de tempos livres  

8 Programa CUIDA-TE Sim 

9 Programa Especial de Voluntariado na Saúde 

―SNS Jovem‖ 

Sim 

3 1 Lei da Paridade  

2 Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género 
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3 Plano Nacional para a Igualdade Sim 

4 1 Sanciona a discriminação em função do sexo  

2 Plano Nacional contra a Violência Doméstica Sim 

3 Regime Jurídico aplicável à violência 

doméstica 

 

4 Pena ao tráfico de seres humanos  

5 Plano Nacional contra o Tráfico de Seres 

Humanos 

Sim 

6 Autorização de residência a vítimas de tráfico 

de pessoas 

 

7 Observatório Tráfico de Seres Humanos  

5 1 Lei da nacionalidade  

2 Nacionalidade Portuguesa  

3 Regime de permanência  

4 Asilo  

5 Programa Escolhas  

6 Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural 

 

7 Plano para a Integração de Imigrantes Sim 

6 1 Estatísticas em saúde Sim 

MAOT 1 1 Ambiente   

2 Saúde e Ambiente Sim 

3 Utilização de lamas de depuração em solos 

agrícolas 

 

4 Gestão e planeamento em matéria de resíduos Sim 

5 Óleos alimentares usados  

6 Óleos usados  

7 Embalagens e Resíduos de Embalagens  

8 Veículos em fim de vida  

9 Resíduos de equipamentos eléctricos e 

electrónicos 

 

10 Pilhas e acumuladores usados  

11 Pneus usados  

12 Resíduos da construção e demolição  

13 Regime da actividade pecuária Sim 
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14 Regime da actividade industrial Sim 

15 Prevenção de acidentes graves com 

substâncias perigosas 

 

16 Compras públicas ecológicas Sim 

17 Alterações climáticas Sim 

18 Biocombustíveis  

19 Ar ambiente  

20 Protecção da Camada do Ozono  

21 Ruído  

22 Desenvolvimento Sustentável  

23 Energia  

24 Água e Saneamento Sim 

25 Zona Costeira Marítima  

26 Produtos químicos Sim 

27 Radiações ionizantes Sim 

28 Conservação da Natureza e Biodiversidade  

29 Licenciamento ambiental Sim 

30 Gestão e auditoria  

31 Avaliação de impacte ambiental  

32 Avaliação ambiental estratégia  

33 Responsabilidade ambiental  

2 1 Ordenamento do Território e Urbanismo  

2 Ordenamento do Território  

3 Gestão territorial  

4 Urbanismo e Edificação Sim 

MOPTC 1 1 Plano Estratégico de Transportes 2008-2020  

2 GISAF – Gabinete de Investigação de 

segurança e de Acidentes Rodoviários 

 

3 Habilitação legal para conduzir Sim 

4 Formação de motoristas  

5 Tacógrafo digital  

6 Transportes de mercadorias perigosas  

7 Remodelação de linhas rodoviárias e 

ferroviárias 
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2 1 PNMP – Plano Nacional Marítimo Portuário  

2 Tratamento de resíduos  

3 1 Redes de nova geração  Sim 

2 Comunicações electrónicas e segurança 

electrónica 

 

MNE 1 1 SOFID  

2 Uma visão estratégica para a cooperação 

portuguesa 

 

3 Fundo da língua portuguesa  

4 INOV-Mundus  

5 Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da 

CPLP 

Sim 

6 Acordos internacionais Sim 

MC 1 1 Valorização do património cultural Sim 

2 Valorização do património imobiliário  

2 1 Criação da rede de conhecimento das 

bibliotecas públicas 

 

2 Bibliotecas digitais  

3 Digitalização e disponibilização de conteúdos 

culturais 

 

3 1 Programa Território Artes/ Oficina Virtual  

2 Rede cinema digital  

4 1 INOV-ART  

2 Apoios financeiros  

MFAP 

 

1 1 Acção social  

2 Protecção social dos funcionários públicos  

2 1 Imposto especial de consumo  

2 Imposto sobre o álcool e sobre o tabaco  

MJ 

 

1 1 Interrupção voluntária da gravidez Sim 

2 Plano de Acção Nacional para o Combate à 

Propagação de Doenças Infecciosas em Meio 

Prisional 

Sim 

3 Estratégia Nacional de Redução de Problemas 

Ligados ao Álcool  

Sim 

4 Crianças e Jovens em Risco Sim 

5 Centros educativos  
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6 Segurança e prevenção do crime  

2 1 Certificados de óbito Sim 

2 Perícias médico-legais e forenses Sim 

3 1 Cartão do cidadão  

2 Projecto Citius – Desmaterialização de 

processos nos tribunais 

 

3 Plano de Acção para o Descongestionamento 

dos Tribunais 

 

MAI 

 

1 1 Programa Integrado de Policiamento de 

Proximidade  

 

2 Passaporte electrónico português  

3 Projecto RAPID – Reconhecimento 

Automático de Passageiros Identificados 

Documentalmente 

 

4 SIGRE - Sistema Integrado de Gestão do 

Recenseamento Eleitoral 

 

5 SIVICC - Sistema Integrado de Vigilância, 

Comando e Controlo  

 

6 UTIS - Unidade de Tecnologias de 

Informação e Segurança 

 

7 SIGESTE - Sistema Integrado de Gestão e 

Transporte de Explosivos 

 

8 SIGAE - Sistema Integrado de Gestão de 

Armas e Explosivos 

 

9 SISI - Sistema Integrado de Segurança Interna Sim 

10 STS - Sistema Táxi Seguro   

11 SAS - Sistema Abastecimento Seguro  

12 Farmácia Segura   

2 1 Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios 

Sim 

2 SCIE - Segurança Contra Incêndios em 

Edifícios 

 

3 SEPNA - Serviço de Protecção da Natureza e 

do Ambiente e o GIPS - Grupo de Intervenção 

de Protecção e Socorro 

 

4 EIP - Equipas de Intervenção Permanente  

5 EMA - Empresa de Meios Aéreos  

6 Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios 

 

3 1 Protecção Civil  
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2 SIOPS - Sistema Integrado de Operações de 

Protecção e Socorro 

 

3 Prevenção de Acidentes Graves com 

Substâncias Perigosas 

 

4 Transporte de doentes Sim 

4 1 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 

2008-2015 

 

2 ANSR - Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária 

 

3 Revisão do Código da estrada  

4 Rede Nacional de Radares  

5 Fiscalização da Condução sob Influência do 

Álcool 

Sim 

6 Cintos de Segurança  

7 Outras medidas de segurança rodoviária  

MEI 1 1 Programa Quadro INOFIN  

2 INOVPreenda  

3 Sistema de incentivos  

4 QREN - Quadro de Referência Estratégico 

Nacional 

 

2 1 INOV-Contacto e INOV-Vasco da Gama  

3 1 Livro de reclamações  

2 ASAE  

3 Créditos  

4 GOEC - Gabinete de Orientação ao 

Endividamento dos Consumidores 

 

5 Gabinete de Apoio ao Sobrendividamento  

6 Segurança nos espaços de jogo e recreio  

7 Protecção às práticas desleais das empresas 

em relação ao consumidor 

 

8 Protecção dos desfavorecidos  

9 Teor de sal no pão e rotulagem  

4 1 Plano Estratégico Nacional de Turismo  

2 Formação em Turismo  

3 PIT - Programa de Intervenção do Turismo  

4 Inspecção dos jogos  

5 1 Estratégia Nacional para a Energia  
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6 1 Sistema de Reconhecimento e 

Acompanhamento de Projectos de Potencial 

Interesse Nacional 

 

7 1 Substâncias perigosas  

MADRP 

 

1 1 Normas  

2 Sal alimentar  

3 Rotulagem Sim 

2 1 Política sanitária de produção  

2 Veterinária  

3 1 Financiamentos  

2 Programa Operacional Pesca 2007-2013  

3 Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-

2013 

 

4 1 Estratégia Nacional para Efluentes Agro-

pecuários e Agro-industriais 

 

5 1 Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente 

 

2 Plano Estratégico Nacional  

MDN 1 1 Estratégia Nacional para o Mar  

2 Defesa nacional  

3 Instituto de Estudos Superiores Militares  

4 Informação geográfica  

2 1 Programa de apoio às missões de paz em 

África 

 

 

 

Da análise documental realizada aos diversos documentos, resultou a possibilidade de 

compreender a articulação existente entre os diferentes Ministérios para a implementação de 

estratégias, em particular a articulação do MS com os restantes Ministérios. Importa realçar 

em que Ministérios foi encontrada uma maior articulação e descrever qual o papel do sector 

da saúde na implementação de tais estratégias. Assim, como demonstra a tabela 2, foi 

identificada a representação do MS em 55 das 225 estratégias.  

 

Relativamente ao ME foi verificada a articulação do MS em 5 das 25 estratégias observadas. 

Assim, o sector da saúde está representado no desenvolvimento da estratégia ―educação para a 

saúde‖, ―educação sexual‖ e ―refeições escolares‖, especificamente no ―regime de fruta 

alimentar‖. Na primeira e segunda medida o sector da saúde assegura as condições de 



PNS 2011-2016 – Políticas Públicas Saudáveis 

48 

cooperação das unidades de saúde com as escolas, possibilitando aos alunos recorrerem a 

estas unidades de saúde sempre que quiserem; na terceira medida, o sector da saúde assume 

uma posição de regulador e aprova a lista de produtos que devem ser distribuídos nas escolas, 

definindo as suas regras de distribuição. Foi também identificada uma articulação entre os 

Ministérios na estratégia de ―modernização dos estabelecimentos de ensino‖, onde o MS está 

responsável pela inspecção higiénico-sanitária das escolas. Foi ainda reconhecido o papel do 

sector da saúde no ―Plano Nacional de Leitura‖, no qual contribui com conteúdos de leitura.  

 

No que respeita à articulação existente entre MCTES e o MS foi identificada uma parceria 

entre ambos na estratégia de ―protecção radiológica‖, onde o sector da saúde tem um papel de 

regulador das práticas e licenças dos equipamentos de radiação ionizante e, também, na 

definição de normas de protecção sanitária dos trabalhadores e da população em geral. Ao 

nível da ―investigação em saúde‖ existe uma articulação entre os dois Ministérios a vários 

níveis: no ―regulamento dos internos doutorandos‖ o sector da saúde está responsável pela 

formação e aprendizagem do interno; e relativamente aos ―projectos de investigação científica 

e desenvolvimento tecnológico‖ o MS financia a 50% estes projectos.  

 

Em relação à articulação do MTSS com o MS, foi identificada a representação do sector da 

saúde em 14 das 42 estratégias. Assim, na estratégia de ―segurança no trabalho‖ o sector da 

saúde faz-se representar no Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho. Para além disso desenvolve actividades de promoção e vigilância da saúde através 

das instituições e serviços do SNS e dinamiza e apoia a formação de médicos do trabalho. 

Também encontramos a presença de elementos do MS na ―Comissão para a Promoção de 

Políticas de Família e o Conselho Consultivo das Famílias‖ e na ―Comissão de 

Acompanhamento do Programa Saúde e Termalismo Sénior 2007‖. Habitualmente estas 

Comissões têm o objectivo de avaliar e definir intervenções estratégicas sobre determinados 

temas e, por essa razão, é importante que o MS esteja representado para vigorar a saúde nestas 

intervenções. A sua colaboração nos programas ―PARES‖ e ―PAEIS‖ é de coordenação dos 

cuidados de saúde oferecidos por estes à população (idosa, crianças, incapacidades), através 

de protocolos de parceria entre os serviços de saúde, as organizações sociais e as autarquias. 

Na estratégia ―rede de cuidados continuados‖ o sector da saúde coordena a Comissão para o 

desenvolvimento dos cuidados de saúde às pessoas idosas e aos cidadãos em situação de 

dependência e assegura os cuidados médicos ao doente, realizando a avaliação da situação e 

fazendo o devido encaminhamento para os serviços mais adequados. Na medida ―benefícios 
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adicionais à saúde do idoso‖, o MS criou um regime de benefícios adicionais de saúde para 

apoiar os idosos em algumas despesas: medicamentos; óculos e lentes; e próteses dentárias. 

No programa ―Rede Social‖ há envolvimento do MS pela sua representação e assento nos 

órgãos próprios da rede. No ―Rendimento social de inserção‖ o sector da saúde está envolvido 

nos Núcleos Locais de Inserção, no entanto, é necessário compreender qual a sua contribuição 

nestes Núcleos. O MS também teve uma participação na elaboração e implementação de 

alguns planos e programas intersectoriais, nomeadamente ―Plano Nacional para a Inclusão 

2006-2008‖, no ―Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade‖, no ―Plano de Acção 

para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade‖, na ―Estratégia Nacional 

para a Protecção Social e Inclusão Social 2008-2010‖ e na ―Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas Sem-Abrigo 2009 – 2015‖. Em todos eles o MS assegura o acesso ao 

sistema de serviços de saúde, principalmente ao nível dos cuidados primários e cuidados 

continuados integrados. Foram também identificadas representatividades deste sector no 

apoio a actividades de informação e divulgação e na avaliação das condições de 

acessibilidade. Salientamos algumas medidas específicas criadas e desenvolvidas no âmbito 

da ―Estratégia Nacional para a Protecção Social e Inclusão Social 2008-2010‖: a Linha Saúde 

24, o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral e o Programa Nascer Cidadão. 

 

Relativamente à parceria entre o MPCM e o MS verificou-se uma articulação em 7 das 32 

estratégias. Desta forma, foi identificada a representação do sector da saúde na 

implementação do ―Programa CUIDA-TE‖, no ―Programa Especial de Voluntariado na Saúde 

- SNS Jovem‖, no ―III Plano Nacional para a Igualdade‖, ―III Plano Nacional contra a 

Violência Doméstica‖, no ―I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos‖, no ―Plano 

para a Integração de Imigrantes‖ e na produção de ―estatística da saúde‖. No primeiro 

programa o MS disponibiliza a utilização de unidades móveis para a realização de consulta e 

testes rápidos de VIH/Sida. No segundo programa permite aos jovens estudantes de 

licenciatura o contacto com os serviços de saúde e os utentes, possibilitando o exercício de 

actividades de voluntariado nas estruturas do SNS. Ao nível dos Planos verifica-se uma 

substancial representação do sector da saúde. Assim no ―III Plano Nacional para a Igualdade‖, 

―III Plano Nacional contra a Violência Doméstica‖ e no ―I Plano Nacional contra o Tráfico de 

Seres Humanos‖ o MS desenvolve actividades de sensibilização e educação para as 

problemáticas, formação dos profissionais de saúde médicos e não médicos sobre questões de 

saúde da mulher e saúde sexual, e facilita o acesso das vítimas aos serviços de saúde, através 

da isenção das taxas moderadoras. No ―Plano para a Integração dos Imigrantes‖ este sector 
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foca as suas actividades essencialmente na melhoria do acesso dos migrantes aos serviços de 

saúde, através da sensibilização desta população para a saúde e dos profissionais de saúde 

para as questões da interculturalidade (compreender especificidades, ver anexo II). 

Relativamente à ―estatística da saúde‖ o MS tem a responsabilidade de recolher os dados 

relacionados com a saúde (nas suas estruturas) e de os remeter para o INE que executa a 

análise dos mesmos. Para além disso colabora na difusão do material analisado.  

 

No que respeita à articulação entre o MAOT e o MS, foi identificada a representação do 

sector da saúde em 11 das 37 estratégias. Assim, no ―Plano Nacional Saúde e Ambiente‖ 

desenvolvido em 2009, os dois Ministérios trabalham em estrita parceria e são ambos co-

coordenadores do Plano. Na estratégia ―gestão e planeamento em matéria de resíduos‖ o MS 

tem o papel de ―conselheiro‖ e, desta forma, emite o seu parecer relativamente à transferência 

de resíduos hospitalares e no desenvolvimento e implementação do Plano Estratégico de 

Resíduos Hospitalares. Nos ―regime de actividade pecuária‖ e ―industrial‖ o sector da saúde 

pronuncia-se sobre questões que se incluem no âmbito das suas atribuições e competências. 

No que respeita às ―compras públicas ecológicas‖ o sector da saúde, tal como os restantes 

Ministérios, adquire equipamento de escritório ecológico. Na estratégia ―alterações 

climáticas‖ o sector da saúde é responsável pelo grupo de trabalho referente ao estudo das 

alterações climáticas e seus efeitos na distribuição e prevalência das doenças em Portugal. Na 

―água e saneamento‖ o MS faz parte da comissão técnica de acompanhamento do Plano 

Nacional da Água. Relativamente à sua participação na estratégia ―produtos químicos‖ 

compete-lhe avaliar, autorizar e restringir a utilização de produtos químicos de acordo com os 

riscos que acarreta para a saúde humana. Na medida ―radiações ionizantes‖ o sector da saúde 

é responsável por desenvolver acções genéricas na área da protecção contra radiações 

ionizantes. Por outro lado, é o órgão competente de intervir em todas as situações de 

emergência radiológica em instalações. No ―licenciamento ambiental‖ o MS está representado 

n Direcção Consultiva do PCIP para assuntos relacionados com o licenciamento de operações 

de gestão de resíduos hospitalares. Por último na estratégia ―urbanismo e edificação‖ o sector 

da saúde está representado no grupo de trabalho da Iniciativa Operações de Qualificação e 

reinserção Urbana de Bairros Críticos.  

 

No que respeita à articulação existente entre o MOPTC e o MS foi identificada uma parceira 

em 2 das 11 estratégias. Verificou-se uma interacção na estratégia ―habilitação legal para 

conduzir‖, onde o sector da saúde realiza a avaliação médica e psicológica dos cidadãos e 
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também fiscaliza os centros onde se efectua esta avaliação. Na ―rede de nova geração‖, o MS 

implementa este sistema na rede pública de hospitais e centros de saúde.   

 

Em relação à representação do MS em estratégias implementadas pelo MNE verificou-se uma 

parceria em 2 das 6. Evidencia-se uma forte colaboração entre o MS e os MS internacionais 

(PALOP e países europeus), para o tratamento de pacientes oriundos destes países. Neste caso 

o MNE estabelece a ponte para as negociações e o MS desenvolve a actividade de prestação 

de cuidados de saúde. No que se refere ao papel do sector da saúde no ―Plano Estratégico de 

Cooperação em Saúde da CPLP‖ este não é evidente nos vários documentos analisados. 

 

No âmbito das actividades realizadas pelo MC, identificou-se uma articulação entre o MC e o 

MS em 1 das 9 estratégias. Assim, na medida ―valorização do património cultural‖, 

especificamente na área da gestão de documentos o MS produz documentos dentro das suas 

estruturas, que posteriormente remete para o MC que os avalia, selecciona e preserva.  

 

Quanto à colaboração entre o MS e o MFAP a única articulação identificada foi a que existe 

para os restantes sectores, isto é, é o MFAP que ―injecta‖ capital nos Ministérios. 

 

Em relação às actividades realizadas pelo MJ, verifica-se que existe a colaboração do MS na 

implementação de 6 das 11 estratégias. Assim, na ―interrupção voluntária da gravidez‖ o 

sector da saúde realiza a interrupção da gravidez, através do SNS. No ―Plano de Acção 

Nacional para o Combate à Propagação de Doenças Infecciosas em Meio Prisional‖ o sector 

da saúde articula-se com o MJ para a elaboração de estratégias e a execução de medidas que 

visem a prevenção de doenças infecto-contagiosas em meio prisional. Na ―Estratégia 

Nacional de Redução de Problemas Ligados ao Álcool‖ o MS participa na execução de todas 

as acções delineadas no plano através do IDT, organismo sob sua tutela. Na estratégia 

―crianças e jovens em risco‖ o MS elaborou o documento ―Maus tratos em crianças e jovens - 

Intervenção da saúde‖ com o objectivo de facilitar a detecção de casos de perigo. Assim, os 

profissionais de saúde quando detectam um caso de perigo fazem o devido encaminhamento 

para as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens ou para os Tribunais. Nos ―certificados 

de óbito‖ o sector da saúde faz a análise dos registos de causa de morte e respectiva 

divulgação dos mesmos. Por último nas ―perícias médico-legais e forenses‖ o MS realiza as 

mesmas em estabelecimentos do SNS quando o Instituto Nacional de Medicina Legal não tem 
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condições para o fazer, como por exemplo, quando são necessários médicos com formações 

específicas e especializadas. 

 

A articulação entre o MAI e o MS é visível em 4 das 29 estratégias identificadas. Assim, ao 

nível do ―sistema integrado de segurança interna‖, especificamente no nº de emergência 112, 

o MS fornece os meios necessários de resposta a situações de emergência médica; no ―Plano 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios‖ contribui com o serviço de emergência 

médica do INEM; no ―transporte de doentes‖ é responsável por avaliar as condições técnicas 

e os equipamentos das viaturas que transportam os doentes e define a formação que os 

tripulantes devem ter; e na ―fiscalização da condução sob influência do álcool‖ o sector da 

saúde elaborou o guia de orientação de indícios, onde está indicado as possíveis reacções no 

ser humano de determinadas substâncias. Quando necessário, os agentes da autoridade 

acompanham a vítima aos serviços de saúde para a realização de testes ao sangue, no sentido 

de se apurar se houve consumo ou não.  

 

Na pesquisa efectuada pelo MEI não foi evidenciada uma articulação entre o MS e este 

Ministério. 

 

Das 12 estratégias representadas no MADRP, apenas foi identificada a articulação com o 

sector da saúde em 1 delas. Na implementação da ―rotulagem‖ das bebidas refrigerantes. 

Contudo não é evidente qual o papel do sector da saúde na execução desta estratégia.  

 

Não foi evidenciada uma articulação entre o MDN e o MS. 

 

 

6. DISCUSSÃO  

 

No presente capítulo segue-se uma breve discussão dos principais resultados do estudo. 

Pretende-se realizar a ponte entre estes e o corpo teórico apresentado anteriormente.  

 

Os resultados apresentados sugerem um compromisso do Governo Português na 

concretização de acções que apoiam a implementação da saúde em todas as políticas em 

Portugal. Relembrando que o principal objectivo deste trabalho foi analisar e identificar 

estratégias de ganhos em saúde através de políticas extra-sector da saúde em Portugal, foi 
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realizada, primeiramente, uma análise documental aos diferentes Ministérios. Seguidamente 

foram entrevistadas
5
 pessoas chave associadas a cada um dos sectores, no sentido de validar e 

complementar a informação recolhida. Abordando um tema tão actual e relevante, este estudo 

é pioneiro em Portugal e constitui um ponto de partida para futuras investigações nesta área.  

 

A análise permitiu compreender que o Ministério da Saúde tem alguma articulação com o 

ME, MCTES, MTSS, MPCM, MAOTDR, MOPTC, MNE, MJ, MAI, MADRP. Observando 

os resultados depreende-se que esta articulação é mais notória com o Ministério da Educação, 

o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional e o Ministério da Presidência do Conselho de 

Ministros, na medida que foram identificadas um maior número de estratégias e planos 

concebidos em coordenação conjunta. Tal facto é consistente com a revisão da literatura. De 

acordo com Sihto, Ollila e Koivusalo (2006), a implementação de estratégias que visam a 

obtenção de ganhos em saúde é mais acessível em sectores cujos objectivos estratégicos vão 

ao encontro dos objectivos da saúde, do que em sectores onde os interesses da saúde são 

contrários aos interesses do próprio sector. Neste último caso, o diálogo intersectorial e o 

poder de negociação são mecanismos essenciais para iniciar a cooperação entre os sectores 

(Sihto, Ollila & Koivusalo, 2006). É também notória a articulação existente entre o MS e o 

MAI, principalmente em situações onde é necessária uma resposta rápida e de emergência.   

 

Na prática importa perceber porque razão se encontra uma maior articulação entre o MS e o 

ME, o MTSS, o MAORDR e o MPCM. A criação da Comissão de Acompanhamento do 

Plano Nacional de Saúde, em 2007, constituída por diversas personalidades do sector da 

saúde e representantes dos Ministérios anteriormente descritos é um factor explicativo da 

articulação evidenciada, potenciada pelo próprio objectivo desta Comissão, o de desenvolver 

mecanismos para assegurar a transversalidade da política da saúde em outras políticas internas 

do país (Alto Comissariado da Saúde, 2007). 

 

Sublinha-se o facto de que a pesquisa na identificação de estratégias que visam a obtenção de 

ganhos em saúde tornou-se complexa aquando da análise dos restantes Ministérios. Nestas 

situações, a avaliação de impacto em saúde é uma ferramenta fundamental, uma vez que 

                                                 

5
 Salienta-se que foram efectuadas 4 entrevistas (sector da educação, ambiente, desporto e trabalho e 

solidariedade social).  
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efectua a análise do impacto que determinada medida (ou política) tem na saúde (Santos & 

Miguel, 2009). Em Portugal este instrumento está em fase de desenvolvimento e 

implementação. É conhecido que o sector do ambiente faz uma grande utilização de 

ferramentas de avaliação de impacto para compreender os riscos que as suas medidas podem 

ter (ou não) na saúde da população. Recentemente foi lançado um estudo de avaliação de 

impacto em saúde das políticas de trabalho. Salienta-se a importância de difundir estes 

estudos a outros níveis e sectores. Relativamente aos restantes Ministérios, foi evidenciada 

alguma articulação, mas em menor número de estratégias. 

 

É de realçar que a articulação entre os diferentes Ministérios para a implementação de 

estratégias é cada vez mais comum. Um exemplo ilustrativo desta evidência foi o 

delineamento dos recentes planos
6
 estratégicos que demonstram um compromisso 

intersectorial para o alcance das metas definidas, sendo este um indicador de que os decisores 

políticos e a comunidade portuguesa têm, cada vez mais, consciência da necessidade de uma 

abordagem integrada e alargada para a resolução dos problemas que as sociedades 

contemporâneas enfrentam. Problemáticas como a deficiência, a toxicodependência, o 

VIH/Sida e o envelhecimento populacional levam, na maioria das vezes, a situações de 

pobreza e exclusão social (Pinto, 2010). Tais situações requerem estratégias políticas 

intersectoriais, uma vez que, a sua resolução depende de uma intervenção em diversos 

determinantes sociais da saúde.  

 

Como vimos a evidência indica que as políticas saudáveis para serem efectivas devem 

envolver todos os sectores governamentais e que, para além disso, o delineamento e a 

execução destas políticas não deve permanecer somente associado ao poder central, mas 

também a outros níveis de governação, como o regional e o local (Milio, 1988), factor este 

remete-nos para a segunda consideração deste estudo.  

 

Apesar de Portugal ter uma longa tradição de centralização no que diz respeito à concepção e 

implementação das políticas da saúde (Ferrinho e Simões, 2010), na verdade, foram 

evidenciadas diversas estratégias que comprovam o contrário. Os dois exemplos referidos no 

corpo teórico desta trabalho – rede de escolas promotoras da saúde e rede cidades saudáveis – 

demonstram a efectividade de medidas implementadas a nível regional e local, mas delineadas 

                                                 

6
 Plano para a igualdade, cidadania, integração, combate à violência, transportes, alterações climáticas e turismo.  
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a nível global. Nestas iniciativas as escolas e os municípios são a força motriz da acção e são 

evidentes os ganhos em saúde e bem-estar para a população. De facto, quem melhor conhece 

as necessidades e as aspirações da comunidade do que as organizações que dela fazem parte. 

 

A pesquisa efectuada permitiu também evidenciar uma articulação entre o poder central e o 

regional/ local. Um exemplo é a implementação da educação para a saúde, da educação sexual 

e das refeições escolares que demonstra, na prática, uma cooperação entre diversos 

organismos: os Ministérios (educação e saúde), as autarquias, as escolas, os centros de saúde 

e o terceiro sector. A implementação da rede de cuidados continuados é ilustrativa da 

importância das organizações da sociedade civil para a resolução de problemas e o sucesso 

das iniciativas. Segundo Puska e Stahl (2010), esta cooperação deve envolver não somente as 

estruturas governamentais, como também o sector privado e o terceiro sector. Só assim se 

alcançará todo o potencial que as políticas saudáveis apresentam. Na verdade, este é o único 

caminho a percorrer, na medida em que o Estado e as suas estruturas, por si só, não têm a 

capacidade de desenvolver serviços que respondam às necessidades emergentes da população. 

 

Por último, o terceiro aspecto que ressalta da análise realizada é o facto de as estratégias de 

ganhos em saúde identificadas se situarem especialmente na terceira camada do modelo em 

camadas. Segundo Dahlgren & Whitehead (1991; 2007b) as políticas associadas a este 

camada pretendem melhorar as condições de vida e trabalho da população, o acesso a 

alimentos e a serviços essenciais como a saúde e a educação. As estratégias ao nível do sector 

da educação, do trabalho, da protecção social e do ambiente físico foram evidenciadas em 

maior número. Desta forma, fica a recomendação de que devem ser desenvolvidas estratégias 

a outros níveis (camadas), pois os ganhos efectivos em saúde e bem-estar da população só 

serão alcançados quando as estratégias forem delineadas como um todo, de um organismo 

inserido num ecossistema de determinantes da saúde.  

 

Termina-se esta discussão exaltando algumas limitações identificadas neste estudo. A mais 

significativa dessas limitações prende-se com a metodologia aplicada. Inicialmente foi 

proposto a realização de uma análise documental aos diferentes sectores governamentais e 

entrevistas a pessoas chave desses sectores. No entanto, por restrições de tempo, apenas foram 

realizadas 4 entrevistas no sentido de validar a análise e interpretação dos resultados. 

Contudo, apesar disso, este trabalho é um estudo exploratório que poderá servir de base para 

investigações mais aprofundadas aos diferentes sectores.  
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7. Recomendações para o PNS 2011-2016  

 

Neste seguimento, as propostas para o desenvolvimento e implementação do próximo Plano 

Nacional de Saúde devem considerar os seguintes pontos descritos: 

 

Recomendação: Criação de sistemas de informação  

Criar sistemas de informação e o seu respectivo cruzamento (dos diferentes sectores, 

inclusivamente de agências, universidades, 3º sector e sector privado) é essencial para o 

desenvolvimento da avaliação de impacto em saúde, ferramenta essencial para a identificação 

e construção de políticas saudáveis. 

Ganhos: Sistemas de informação funcionais; avaliação de impacto em saúde; evidência 

científica que suporta a tomada de decisão; 

Responsabilidades: Multisectorial, sector social e privado. 

 

Recomendação: Disponibilização de evidência científica 

Disponibilizar evidência científica acessível (com linguagem comum) aos decisores políticos 

e à população no geral para que compreendam a causalidade que os diferentes factores 

exercem sobre a saúde. Recomenda-se serem disponibilizados relatórios produzidos pela 

Organização Mundial da Saúde sobre determinantes da saúde, por exemplo, o ―The Solid 

Facts‖, relatórios sobre avaliação de impacto em saúde, entre outros. 

Ganhos: Mais informação, maior participação, tomadas de decisão mais informadas. 

Responsabilidades: Alto Comissariado da Saúde. 

 

Recomendação: Formação para os profissionais do sector da saúde 

Proporcionar oportunidades educacionais e de formação aos profissionais do sector da saúde, 

para que desenvolvam competências que lhes permitam trabalhar em conjunto com 

representantes de outros sectores. Pode ser particularmente relevante para o sucesso da acção 

intersectorial a capacidade que os especialistas da saúde pública tenham para dialogar, 

negociar e resolver conflitos.  

Ganhos: Melhoria da capacidade de dialogar e negociar, com outros sectores, possíveis 

benefícios para a saúde; aumento do diálogo intersectorial e da acção (iniciativas) 

intersectorial; resolução de problemas sociais complexos; ganhos em saúde. 

Responsabilidades: Alto Comissariado da Saúde e autoridades de saúde. 
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Recomendação: Identificação de barreiras no acesso à educação 

Identificar barreiras socioeconómicas e culturais no acesso à educação, em todos os níveis, 

especialmente de grupos em situação de desvantagem. O objectivo é localizar grupos 

populacionais com baixos níveis de escolaridade, compreender as razões que justificam tais 

níveis e desenvolver um conjunto de acções que melhorem o acesso aos estabelecimentos de 

ensino. É de realçar o grupo de etnia cigana, que apresenta baixos níveis de escolaridade, 

particularmente as mulheres, factor que poderá estar relacionado com a baixa esperança de 

vida (comparativamente com a população não cigana).  

Ganhos: Aumento dos níveis de educação e escolaridade, população com maior 

conhecimento e informação, melhores oportunidades de vida, redução das iniquidades sociais 

em saúde, ganhos em saúde.  

Responsabilidade: Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social, Ministério da Presidência do Conselho de Ministros (CIGA-nos). 

 

Recomendação: Criação de vales-consulta-médica gratuita para jovens universitários 

Criar vales-consulta-médica gratuita
7
 para facilitar o acesso dos jovens universitários aos 

serviços de saúde. O objectivo consiste em fornecer vales aos estudantes aquando o acto de 

matrícula, em qualquer Instituição de ensino superior, de forma a facilitar o acesso aos 

serviços de saúde. Este vale teria a validade de um ano e possibilitaria o jovem-adulto recorrer 

a um centro de saúde quando necessitasse.  

Ganhos: Ganhos em saúde; prevenção da doença. 

Responsabilidades: Ministério da Saúde, Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, Ministério do Trabalho e Solidariedade Social.  

 

Recomendação: Definição de problemas de saúde e seus determinantes 

Introduzir considerações da saúde em políticas extra-sector da saúde, requer que os peritos em 

saúde pública reconheçam os principais problemas de saúde em Portugal e definam quais os 

determinantes a eles associados. Assim, torna-se mais fácil os restantes sectores identificarem 

quais os determinantes que podem direccionar a sua acção. 

Ganhos: Aumento do diálogo e cooperação intersectorial, definição de estratégias 

intersectoriais, ganhos em saúde. 

Responsabilidades: Ministério da Saúde, restantes Ministérios.  

                                                 

7
 Idênticos ao vales-dentista. 
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Recomendação: Elevar as universidades sénior a iniciativa nacional 

Deverá pressionar-se o poder central no sentido de reconhecer as universidades sénior como 

uma medida legislativa nacional, no sentido de reforçar e financiar a implementação destas 

escolas que promovem o envelhecimento activo. O ministério da saúde pode ter um papel 

importante na aprovação desta medida e no acompanhamento dos curricula.  

Ganhos: Idosos mais activos, produção de mais postos de trabalho, ganhos em saúde. 

Responsabilidades: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Ministério da 

Finanças e Administração Pública, Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

Ministério da Saúde.  

 

Recomendação: Criação do Observatório Nacional da Terceira Idade 

Construção de um Observatório Nacional da Terceira Idade, que estude os fenómenos 

relacionados com a terceira idade, desde saúde/ doença, violência, dependência, entre outros 

temas. A criação deste organismo iria criar e reunir informação (já existente) sobre o tema. 

Por outro lado ajudaria à tomada de decisão mais informada. 

Ganhos: Conhecimento sobre o tema, tomada de decisão informada, ganhos em saúde para 

este estrato populacional. 

Responsabilidades: Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 

Ministério da Finanças e Administração Pública, Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, terceiro sector e sector privado.  

 

Recomendação: Participação na Comissão para as Políticas da juventude  

O Ministério da Saúde deverá constituir a Comissão Interministerial para as Políticas da 

Juventude, tal como o MAI, MNE, MFAP, MAOTDR, MTSS, ME, MCTES, MEI. A sua 

participação nesta Comissão é fundamental para aquando a definição de políticas para este 

grupo populacional sejam tidas em conta considerações da saúde.  

Ganhos: Aumento do diálogo e cooperação intersectorial, definição de políticas para a 

juventude que tenham considerações da saúde, ganhos em saúde. 

Responsabilidades: Ministério da Presidência do Conselho de Ministros; Ministério da 

Saúde, restantes Ministérios.  
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Recomendação: Colaboração no planeamento urbano 

O MS deve colaborar com o MAOTDR e o poder regional e local no planeamento de áreas 

urbanas que promovam 1) a actividade física, através do investimento em ciclovias e a 

utilização dos transportes públicos colectivos; 2) uma dieta alimentar saudável, facilitando a 

disponibilidade e o acesso a alimentos frescos e; 3) e locais públicos seguros, investindo na 

boa iluminação das ruas, no encerramento de bares e discotecas mais cedo e no controlo dos 

postos de venda de bebidas alcoólicas 

Ganhos: Implementação de hábitos saudáveis, ganhos em saúde no geral. 

Responsabilidades: Ministério da Saúde, Ministério da Ambiente Ordenamento do Território 

e Desenvolvimento Regional, Ministério das Finanças e da Administração Pública, poder 

local. 

 



PNS 2011-2016 – Políticas Públicas Saudáveis 

60 

 

8. Referências Bibliográficas  

 

Adelaide Statement on Health in All Policies, moving towards a shared governance for health and 

well-being. (2010). Consultado a 1 de Julho de 2010, através de: 

http://www.who.int/social_determinants/hiap_statement_who_sa_final.pdf 

Alto Comissariado da Saúde. (2009). Estratégias de Saúde em Portugal – O Plano Nacional de 

Saúde 2004-2010. Lisboa: Alto Comissariado da Saúde. 

Ayers, B. (1988). Adelaide 1988 – not so much a conference as a stepping-stone. Health Promotion 

International, 2(3), 289-291. 

Bardin, L. (2008). Análise de Conteúdo (4
th

 ed). Lisboa: Edições 70. 

Bailey, K. D. (1994). Methods of Social Research (4
th

 ed). Michigan: Free Press. 

Biscaia, A. R., Martins, J. N., Carreira, M. F., Gonçalves, I. G., Antunes, A. R., & Ferrinho, P. 

(2008). Cuidados de Saúde Primários em Portugal, Reformar para Novos Sucessos. (2ª ed.). 

Lisboa: Padrões Culturais Editora. 

Bowling, A. (2009). Research Methods in Health. Investigating Health and Health Services (3th 

ed.). New York: Open University Press. 

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches (3th ed). Los Angeles: SAGE Publications. 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health. 

Stockholm: Institute of Futures Studies. 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2007a). Concepts and principles for tackling social inequities in 

health: Levelling up Part 1. World Health Organization: Geneva. 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2007b).  European Strategies for tackling social inequities in 

health: Levelling up Part 2. World Health Organization: Geneva. 

DGIDC. (2009-2010). Edital: Resultados 2009-2010. Consultado a 1 de Julho de 2010, através de: 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Documents/Edital2009_2010.pdf 

Droper, R. (1988). Healthy public policy: a new political challenge. Health Promotion 

International, 2(3), 217-218. 

Faria, H. A., & Carvalho, G. S. (2004). Escolas promotoras de saúde: factores críticos para o sucesso 

da parceria escola-centro de saúde. Revista portuguesa de saúde pública, 22 (2), 79-90. 

Flick, U. (2006). An Introduction to Qualitative Research (3th ed.). London: SAGE Publications. 

Gagnon, F., Turgeon, J., & Dallaire, C. (2007). Healthy public policy. A conceptual cognitive 

framework. Health Policy, 81, 42–55.  



PNS 2011-2016 – Políticas Públicas Saudáveis 

61 

Hill, M., & Hill, A. (2008). Investigação por questionário (2ªEd.). Lisboa: Edições Sílado. 

HLG/ HIA. (2004). Working Group on Health Impact Assessment and Health Systems: Towards 

Health Systems Impact Assessment. Report from the Sub-Group on Health Impact Assessment 

and Health Systems. High Level Group on Health Services and Medical Care.  

Institute of Public Health in Ireland. (2005). A Healthier Future:  

A twenty year vision for health and wellbeing in Northern Ireland 2005 – 2025. Ireland: 

Institute of Public Health in Ireland. Consultado a 12 de Fevereiro de 2009, através de: 

http://www.dhsspsni.gov.uk/show_publications?txtid=7282 

Jousilahti, P. (2006). The Promotion of heart health: a vital investment for Europe. In T. Stahl, M. 

Wismar, E. Ollila, E. Lahtinen, & K. Leppo (Eds). Health in All Policies: Prospects and 

potencials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 

Kickbusch, I. (2008). Health in All Policies: Setting the scene. Public Health Bulletin South 

Australia, 5(1), 3-5. Consultado em 18 de Novembro de 2009, através de: 

http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf 

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2007). Fundamentos da Metodologia Científica (6th ed). São 

Paulo: Editora Atlas.  

Leppo, K. (2008). Health in All Policies: Perspectives from Europe. Public Health Bulletin South 

Australia, 5(1), 6-8. Consultado em 18 de Novembro de 2009, através de: 

http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf 

Mason, P., Wright, P., & Luu, N. H. (2008). Writing and Publishing a Scientific Article. Consultado 

em Fevereiro, 2010, através da fonte: http://www.cmdtla.org/biblio/cat_view/59-livros-e-

manuais.html 

Metcalfe, O., & Higgins, C. (2008). Healthy public policy – is health impact assessment the 

cornerstone? Public Health, 123, 296-301.  

Milio, N. (1988). Making healthy public policy; developing the science by learning the art: an 

ecological framework for policy studies. Health Promotion International, 2(3), 263-274. 

Ollila, E., Lahtinem, E., Melkas, T., Wismar, M., Stahl, T., & Leppo, K. (2006). Towards a 

healthier future. In T. Stahl, M. Wismar, E. Ollila, E. Lahtinen, & K. Leppo (Eds). Health in 

All Policies: Prospects and potencials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 

Ornelas, J. (2008). Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim de Século. 

Puska, P. (2008). The North Karelia Project: 30 years successfully. Preventing chronic diseases. 

Diabetes Voice, 53, 26-29.  

Puska, P., & Stahl, T. (2010). Health in All Policies – The Finnish Initiative: Background, 

Principles, and Current Issues. Annual Review of Public Health, 31, 315-328. 

http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf
http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf


PNS 2011-2016 – Políticas Públicas Saudáveis 

62 

Public Health Agency of Canada (2007). Crossing Sectors – Experiences in Intersectoral Action, 

Public Policy and Health. Prepared by the Public Health Agency of Canada in collaboration 

with the Health Systems Knowledge Network of the World Health Organization´s Comission 

on Social Determinants of Health and the Regional Network for Equity in Health in East and 

Southern Africa (EQUINET). Consultado a 30 de Outubro de 2009, através de: 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2007/cro-sec/index_e.html. 

Public Health Agency of Canada (2008). Health Equity Through Intersectoral Action: An Analysis 

of 18 Country Case Studies. Canada: World Health Organization. Consultado a 20 de Outubro 

de 2009, através de http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2008/hetia18-esgai18/pdf/hetia18-

esgai18-eng.pdf 

Quigley, R., den Broeder, L., Furu, P., Bond, A., Cave, B., & Bos, R. (2006). Health Impact 

Assessment International Best Practice Principles. Special Publication Series, 5, 1-4.  

Santos, M. J. H., & Miguel. J. M. P., (2009). Avaliação do impacte de políticas de diferentes sectores 

na saúde e nos sistemas de saúde: um ponto de situação. Revista portuguesa de saúde pública, 

1, 5-17. 

Sihto, M., Ollila, E., & Koivusalo, M. (2006). Principles and challenges of Health in All Policies. In 

T. Stahl, M. Wismar, E. Ollila, E. Lahtinen, & K. Leppo (Eds). Health in All Policies: 

Prospects and potencials. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.  

Schools for Health in Europe. Acting for better schools, leading to better lives. (2010). Consultado 

em Maio, 2010, através da fonte: 

http://www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=publications.lijst&cat=5&pagina=4 

Tones, K., e Green, J. (2004). Health Promotion. Planning and Strategies. London: SAGE 

Publications. 

Williams, C., Lawless, A., & Parkes, H. (2008). The South Australian Health in All Policies model: 

The developmental phase. Public Health Bulletin South Australia, 5(1), 30-34. Consultado em 

20 de Abril de 2010, através de: http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-

HIAP-vol5-no1.pdf 

World Health Organization. (1978). Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre 

Cuidados de Saúde. URSS. Consultado a 20 de Novembro de 2009, através de: 

http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf 

World Health Organization. (1986). Carta de Ottawa. Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde. Ottawa. Consultado a 20 de Novembro de 2009, através de: 

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2008/hetia18-esgai18/pdf/hetia18-esgai18-eng.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/2008/hetia18-esgai18/pdf/hetia18-esgai18-eng.pdf
http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf
http://www.health.sa.gov.au/pehs/publications/0803-PHB-HIAP-vol5-no1.pdf
http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


PNS 2011-2016 – Políticas Públicas Saudáveis 

63 

World Health Organization. (1988). Declaração de Adelaide. Segunda Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde. Adelaide. Consultado a 20 de Novembro de 2009, através de: 

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Adelaide.pdf 

World Health Organization. (1999). Violence Prevention: An Important Element of a Health-

Promoting School: Geneva: World Health Organization. WHO information series on school 

health: document three. Consultado a 10 de Fevereiro de 2010, através de 

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_violence_prevention_en.pdf 

World Health Organization. (1999). Regional Office for Europe – Health Impact Assessment: main 

concepts and suggested approach. Brussels: Gothenburg consensus paper. 

World Health Organization. (2003a). The Physical School Environment: An Essential Component of 

a Health-Promoting School. Geneva: World Health Organization. WHO information series on 

school health: document two. Consultado a 5 de Fevereiro de 2010, através de: 

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/physical_sch_environment_v2.pdf 

World Health Organization. (2003b). Healthy Nutrition: An Essential Element of a Health- 

Promoting School. Geneva: World Health Organization. WHO information series on school 

health: document four. Consultado a 2 de Fevereiro de 2010, através de: 

http://www.who.int/school_youth_health/media/en/428.pdf 

World Health Organization. (2003c). Family life, reproductive health, and population education: 

key elements of a health-promoting school. Geneva: World Health Organization. WHO 

information series on school health: document eight. Consultado a 2 de Fevereiro de 2010, 

através de: http://www.who.int/school_youth_health/media/en/family_life.pdf 

World Health Organization. (2003d). Promoting Physical Activity in Schools: An Important 

Element of a Health -Promoting School. Geneva: World Health Organization. WHO 

information series on school health: document twelve. Consultado a 5 de Fevereiro de 2010, 

através de: 

http://www.who.int/school_youth_health/resources/information_series/FINAL%20Final.pdf 

World Health Organization. (2008). Relatório Mundial da Saúde: Cuidados de Saúde Primários 

Agora Mais que Nunca. Consultado a 20 de Dezembro de 2009, através de: 

http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_po.pdf 

World Health Organization. (2010). Urban Health. Healthy Cities. Consultado a 15 de Maio de 

2010, através de: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-

health/urban-health/activities/healthy-cities 

 

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Adelaide.pdf
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_violence_prevention_en.pdf
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/physical_sch_environment_v2.pdf
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/428.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148503e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148503e.pdf
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/family_life.pdf
http://www.who.int/school_youth_health/resources/information_series/FINAL%20Final.pdf



