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NOTA EXPLICATIVA 

Este documento contempla a implementação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (PNS) para o 

período de 2013-2014 e tem por objetivo definir a metodologia a utilizar. Pretende-se identificar e 

definir um conjunto de estratégias, de mecanismos e de atividades necessários para reforçar a 

implementação do PNS a nível nacional, regional, local, incluindo a respetiva monitorização dos 

resultados até 2016. 

A produção deste documento surge na continuidade da metodologia de implementação do PNS 

2004-2010, “Implementação do Plano Nacional de Saúde. Um roteiro Estratégico para a Fase II – 

2004/2006”. 

I. VISÃO DO PNS 

Maximizar os ganhos em saúde, através do alinhamento em torno de objetivos comuns, da 

integração de esforços sustentados de todos os setores da sociedade, e da utilização de estratégias 

assentes na cidadania, na equidade e acesso, na qualidade e nas políticas saudáveis. 

II. MISSÃO DO PNS 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 tem por missão: 

 Afirmar os valores e os princípios que suportam a identidade do Sistema de Saúde e reforçar a 

coerência do Sistema em torno destes; 

 Clarificar e consolidar entendimentos comuns, que facilitem a integração de esforços e a 

valorização dos agentes na obtenção de ganhos e valor em saúde; 

 Enquadrar e articular os vários níveis de decisão estratégica e operacional em torno dos objetivos 

do Sistema de Saúde; 

 Criar e sustentar uma expectativa de desenvolvimento do Sistema de Saúde, através de ações e 

de uma visão para 2016; 

 Ser referência e permitir a monitorização e avaliação da adequação, desempenho e 

desenvolvimento do Sistema de Saúde. 
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III. EIXOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS PARA O SISTEMA DE SAÚDE 

Os Eixos Estratégicos são perspetivas de âmbito, responsabilidade e competência de cada agente do 

Sistema de Saúde (decisor político e institucional, profissional de saúde, cidadão), cuja melhoria exige 

reconhecer a sua interdependência, reforçando a perspetiva de Sistema de Saúde. Estes retornam 

ganhos, melhoram o desempenho e reforçam o alinhamento e a integração do Sistema de Saúde, 

bem como a capacidade de se desenvolver como um todo. 

São considerados quatro eixos estratégicos: 

• Cidadania em Saúde; 

• Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de Saúde; 

• Qualidade em Saúde; 

• Políticas Saudáveis. 

Os Objetivos para o Sistema de Saúde asseguram que: i) os 

valores e princípios do PNS são concretizados de forma 

objetiva e avaliável; ii) o Sistema de Saúde está orientado 

para a obtenção de resultados de forma integrada, alinhada e aberta, dispondo de instrumentos e 

processos adequados para esse efeito; iii) o Sistema de Saúde promove as garantias de resposta, 

efetividade, proteção, solidariedade e inovação esperadas, e é valorizado pela sua capacidade. 

O PNS explícita e enquadra quatro Objetivos para o Sistema de Saúde:  

• Obter Ganhos em Saúde; 

• Promover Contextos Favoráveis à Saúde ao Longo do Ciclo de Vida; 

• Reforçar o Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença; 

• Fortalecer a Participação de Portugal na Saúde Global. 

IV. IMPLEMENTAÇÃO DO PNS 

O PNS consiste num conjunto de orientações de caráter estratégico, destinado a capacitar e a 

promover o empowerment do Sistema de Saúde para cumprir o seu potencial. Parte substancial, 

senão maioritária, da capacidade de manter e promover o potencial de saúde está sob a 

responsabilidade do cidadão, famílias, comunidades, organizações da sociedade civil ou do setor 

privado e social. O PNS propõe orientações e envolve estes agentes, procurando demonstrar como 

os seus esforços são decisivos para a missão social e para a concretização de uma visão comum de 

Sistema de Saúde. 

A implementação do PNS representa na atual conjuntura socioeconómica um grande desafio a que 

urge dar continuidade. Referido nas Grande Opções do Plano para 2013 (Proposta de Lei n.º 100/XII), 

como pilar fundamental da reforma do Sistema de Saúde, organizando a sua articulação com as 

políticas transversais, planos regionais de saúde, planos institucionais, tendo em vista a melhoria dos 

Eixos estratégicos do PNS 

 

Mais valor em saúde

Cidadania

Políticas saudáveis
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indicadores de saúde, em especial o aumento da esperança de vida e a diminuição dos anos de vida 

potenciais perdidos, a mortalidade infantil e por VIH/Sida. O PNS propõe-se reforçar a capacidade de 

planeamento e operacionalidade no Sistema de Saúde estabelecendo uma lógica para a identificação 

de ganhos em saúde, definição de metas e de indicadores, bem como um enquadramento para 

programas prioritários de saúde, regionais, locais e setoriais, facilitando a integração e articulação de 

esforços e criação de sinergias. 

O PNS 2012-2016 clarifica a responsabilidade do Sistema de Saúde pela promoção da Cidadania em 

Saúde, pela Equidade e Acesso, pela Qualidade em Saúde, pelas Políticas Saudáveis, pela Obtenção 

de Ganhos em Saúde, pela Promoção de Contextos Favoráveis à Saúde ao Longo do Ciclo de Vida, 

pelo Reforço do Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença, e pelo Fortalecimento da 

Participação de Portugal na Saúde Global. O PNS 2012-2016 vai muito além da prestação de cuidados 

de saúde, para mobilizar recursos e capacidades de outros setores sociais relevantes para a obtenção 

de ganhos em saúde. 

No PNS encontram-se, ainda que de forma estratégica, orientações dirigidas aos diferentes níveis do 

Sistema de Saúde que garantem a sua implementação e mecanismos para uma permanente revisão e 

aperfeiçoamento, como uma Rede Inter-Regional; um Grupo de Peritos; uma Rede Intersectorial; 

uma Rede da Sociedade Civil; um Conselho Consultivo. Todos estes mecanismos surgem na 

continuidade do processo de envolvimento que decorreu durante a fase de elaboração e 

representou um avanço muito significativo na participação de todos os agentes da saúde. 

Pelas razões apresentadas torna-se premente delinear uma estratégia de implementação do PNS 

mais detalhada e, eventualmente rever alguns aspetos no sentido de potenciar a sua efetiva 

implementação. O objetivo deste documento consiste em orientar os diferentes agentes envolvidos 

na implementação do PNS, para que este seja efetivamente operacionalizado e se atinjam os 

objetivos de obter mais ganhos e mais valor em saúde. 

V. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNS 

As principais estratégias de implementação do PNS são: 

1. Desenvolvimento de um Plano de Comunicação; 

2. Atualização do sistema de informação e monitorização; 

3. Mobilização e envolvimento dos principais agentes 

4. Articulação entre o PNS e os programas prioritários de saúde; 

5. Integração do PNS nos instrumentos de gestão e governança; 

6. Desenvolvimento de protocolos de colaboração interinstitucionais;  

7. Reforço da inclusão do PNS a nível internacional; 

8. Colaboração no processo de avaliação; 

9. Mobilização de recursos. 
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Estas estratégias estão resumidas no quadro abaixo e analisadas com maior pormenor nos capítulos 

seguintes. 

Quadro 1 – Síntese das principais estratégias de implementação 

1. Desenvolvimento de um Plano de Comunicação 

O nível político, as instituições, os profissionais e os cidadãos são os focos para a implementação 

do PNS. Recomenda-se a utilização de todos os meios e recursos já existentes (por exemplo 

microsite), sensibilizando para os aspetos relacionados com os eixos estratégicos e objetivos para o 

sistema de Saúde, envolvendo os meios de comunicação de social, desenvolvendo novos 

instrumentos e criando uma cultura de tradução sistemática do PNS nas ações e práticas dos 

profissionais, bem como nos discursos dos dirigentes e dos profissionais de saúde. 

2. Atualização do sistema de informação e monitorização 

Poderá existir a necessidade de adequar o sistema de informação e monitorização considerando os 

eixos estratégicos e objetivos para o sistema de saúde. A adaptação do sistema deve considerar a 

estrutura, o processo e os resultados do PNS. Todos os indicadores utilizados devem ter uma 

monitorização periódica e representatividade nacional e regional, e sempre que possível 

comparabilidade internacional 

3. Mobilização e envolvimento dos principais agentes 

As orientações do PNS estão dirigidas aos diferentes níveis do sistema de saúde: nível político; 

nível organizacional; nível dos profissionais de saúde; e nível dos cidadãos. O PNS dirige-se ao 

Sistema de Saúde como um todo, incluindo o Serviço Nacional de Saúde e sistema privado, assim 

como ao terceiro sector e aos cidadãos. 

Todos os serviços relacionados com a prestação de serviços e de cuidados de saúde têm 

responsabilidades concretas na implementação do PNS e devem refletir nos seus instrumentos 

orientadores de gestão e de ação prática os princípios do PNS. Por exemplo, a elaboração de Perfis 

e de Planos Regionais e Locais de Saúde, bem como planos de atividades devem refletir os eixos 

estratégicos, os objetivos para o sistema de saúde e as respetivas orientações do PNS ainda que 

com adequação às suas especificidades. Neste sentido, a implementação descentralizada do PNS 

deve ser operacionalizada de acordo com as especificidades de cada agente e de um modo 

integrado com as necessidades e recursos existentes em cada local. Assim, é necessário 

desenvolver mecanismos para que todos os envolvidos possam implementar o PNS e contribuir, 

sempre que necessário, para a sua revisão e atualização. 

 

4. Articulação entre o PNS e programas prioritários de saúde 

Existem nove programas prioritários integrados no PNS, são programas nacionais com 

implementação regional e local. Têm uma organização e responsáveis centrais, sistemas de 

monitorização e recursos próprios. Embora se apresentem com estruturas verticais estão 
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articulados com o PNS e a sua implementação deve refletir este aspeto, assim como respeitar as 

especificidades, as necessidades e os recursos locais existentes. 

5. Integração do PNS nos instrumentos de gestão e governança 

É fundamental atribuir responsabilidades pela implementação do PNS. Neste sentido, os 

instrumentos de gestão e de governança, como seja: o Plano de Atividades institucional, o Quadro 

de Avaliação e Responsabilização (QUAR) institucional, assim como os Contratos Programa dos 

hospitais e a Carteira de Indicadores de contratualização nos Cuidados de Saúde Primários, devem 

ser mobilizados para integrar os princípios e as orientações propostas no PNS, bem como a 

realização de atividades específicas para a implementação do PNS. 

6. Desenvolvimento de protocolos de colaboração interinstitucionais 

Para assegurar a efetiva implementação do PNS em diferentes setores serão desenvolvidos 

protocolos de cooperação que comprometam os diversos parceiros envolvidos. 

7. Reforço da inclusão do PNS a nível internacional 

A implementação do PNS requer uma articulação com a Coordenação das Relações Internacionais 

do Ministério da Saúde, de modo a que exista alinhamento e coerência entre os princípios do PNS 

e política externa portuguesa na área da Saúde. Neste sentido, devem reforçar-se as sinergias 

existentes através de fluxos comunicacionais e de ações articuladas permitindo aportes mútuos.  

8. Colaboração no processo de avaliação 

A avaliação do PNS e dos programas prioritários de saúde é, segundo a Lei Orgânica do Ministério 

da Saúde (Decreto-Lei n.º 124/2011 de 29 de Dezembro), da responsabilidade do Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Todo o processo de implementação do PNS respeitará 

o princípio da transparência, colaborando com o INSA na medida do necessário a uma adequada 

avaliação. 

9. Mobilização de recursos 

Os recursos (financeiros, humanos e materiais) devem ser mobilizados para a implementação do 

PNS, considerando os eixos estratégicos, os objetivos para o sistema de saúde e respetivas 

orientações. 
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No processo de implementação do PNS deve ser também assegurado um conjunto de aspetos 

estratégicos que se encontram implícitos nas estratégias referidas anteriormente: 

 Estratégia de comunicação efetiva que torne o PNS num verdadeiro instrumento de 

influência e de mobilização; 

 Desenvolvimento de Planos Regionais e Planos Locais de Saúde devidamente enquadrados e 

articulados com o PNS, promovendo a inovação e melhoria dos ganhos em saúde na 

sociedade; 

 Monitorização em saúde constante, permitindo não só dar respostas às necessidades do 

PNS, mas também conjugar as preocupações de governança com a objetivação de ganhos em 

saúde. 

 Mecanismos de gestão articulados, nomeadamente no processo de contratualização e nos 

instrumentos do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração 

Pública (SIADAP 1), de modo a serem integrados os princípios do PNS, permitindo explicar a 

afetação de recursos aos desempenhos e resultados; 

 Enquadramento e articulação dos programas prioritários de saúde, promovendo um 

conjunto de ações sinérgicas e efetivas na obtenção de ganhos em saúde. 

 Avaliação do PNS e dos programas prioritários, contribuindo para uma cultura de avaliação, 

de rigor, transparência e racionalidade em todos os níveis. 

A implementação do PNS deverá ser ainda facilitada por diversos instrumentos de influência 

orientados para os diferentes níveis de implementação (nível político, organizacional, dos 

profissionais e dos cidadãos). Alguns exemplos de possíveis instrumentos de influência: 

 Responsabilização clara das instituições e dos dirigentes refletida no QUAR, Cartas de Missão 

e de indicadores de desempenho que incorporem os princípios e/ou metas do PNS; 

 Mecanismos de coordenação inter e intrainstitucional, tanto a nível nacional como 

internacional; 

 Alocação de recursos; 

 Incentivos ao desenvolvimento de projetos e de ações; 

 Perfis de Saúde, Planos Regionais e Locais de Saúde, Planos de Atividades; 

 Contratualização que incorpore as metas do PNS; 

 Policy briefs; 

 Legislação e regulação.  
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VI. DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNS 

1. DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO 

1.1. Elaborar e implementar o Plano de Comunicação 

Direcionar a estratégia de comunicação e os conteúdos a comunicar para os diferentes públicos-alvo, 

bem como o conjunto de ações a desenvolver e os meios de suporte. O Plano de Comunicação deve 

incluir a calendarização e orçamentação das ações e prever uma metodologia de monitorização e 

avaliação destas ações. Consideram-se como públicos-alvo os diferentes níveis envolvidos na 

implementação do PNS: político, decisores e stakeholders; organizacional, dirigentes de serviços 

prestadores de cuidados de saúde, conselhos de administração, entre outros com responsabilidades 

nas organizações; profissionais de saúde; cidadãos e sociedade civil em geral. 

O Plano de Comunicação deverá ser desenvolvido e operacionalizado através de assessoria específica 

da Direção-Geral da Saúde (DGS), como apoio dos Gabinetes dos Membros do Governo do Ministério 

da Saúde. 

1.2. Microsite e divulgação das medidas e ações do PNS ao público 

Esta ação compreenderá duas vertentes: 

 Geral – dirigida ao grande público e à sociedade em geral, através dos meios de comunicação 

(por exemplo, spots de rádio, artigos de opinião, outdoors, etc.) ou outros, direcionada para 

que os diferentes aspetos sejam elaborados através de estratégia de base populacional; 

 Específica – direcionada especificamente para diferentes públicos-alvo de acordo com a 

especificidade das matérias a tratar; 

O atual microsite do PNS será reestruturado de modo a estar adaptado à fase de implementação. 

Este microsite será a ferramenta central do Plano de Comunicação e de todo processo de 

implementação do PNS 2012-2016. Aqui, serão disponibilizadas informações sobre a implementação 

do Plano e outros documentos de referência, estarão também ativos mecanismos de feedback para 

receção de comentários. Os conteúdos poderão ser disponibilizados em vários formatos: texto, 

imagem, vídeo. Será necessário proceder a uma programação dos diferentes conteúdos do microsite. 

Prevê-se implementar no microsite algumas ferramentas de avaliação, como por exemplo 

sondagens. Prevê-se ainda a construção de um espaço onde os cidadãos e/ou instituições possam 

fazer upload de documentos, nomeadamente documentos que facilitem a identificação de boas 

práticas (sujeito a validação prévia). 

Será analisada a possibilidade de incorporar vídeos no canal youtube da DGS para divulgação de 

conteúdos do PNS. 

Poderão ser elaborados conteúdos, em formato de newsletter, para divulgação periódica de 

informação, aos utilizadores inscritos no microsite PNS. 
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1.3. Divulgar o PNS junto da comunicação social 

Realizar ações de sensibilização e de informação dirigidas a jornalistas e outros intervenientes na 

comunicação social com o objetivo de facilitar a divulgação do PNS e uma adequada interpretação 

das orientações.  

Já se encontra editada uma versão do PNS em inglês para proporcionar a divulgação e discussão com 

as instituições internacionais. 

1.4. Divulgar o PNS junto do nível organizacional (decisores e dirigentes) e dos profissionais de 

saúde 

Criar e implementar uma estratégia de divulgação que integre o PNS e os diferentes programas 

prioritários, utilizando os recursos existentes dentro da DGS e do próprio Ministério da Saúde. As 

ações de divulgação devem dirigir-se aos diferentes públicos-alvo, não esquecendo o terceiro sector, 

os estudantes e as ordens e associações profissionais, da área da saúde. 

A conceção de um boletim informativo, editado pela DGS, para divulgação do PNS junto dos 

profissionais de saúde. Este boletim poderá incluir a descrição e análise de boas práticas de 

implementação do PNS e dos programas prioritários, assim como informação sobre a monitorização, 

entre outros temas.  

1.5. Implementar o Roteiro de Divulgação e de Envolvimento do PNS 

Pretende-se realizar, em conjunto com as ARS, um roteiro de divulgação e envolvimento que abranja 

todos os serviços de prestação de cuidados de saúde do país: i) ACES; Hospitais; e, ULS. Esta atividade 

pretende promover o envolvimento de todos os profissionais de saúde na implementação do PNS a 

nível regional e local. Pretende-se estabelecer uma efetiva articulação entre o PNS, ARS e as 

estruturas locais de cuidados de saúde (ACES, Hospitais, ULS), inserindo-se tais objetivos nos 

princípios e orientações estratégicas do PNS. Pretende-se evoluir dos anteriores Fóruns Nacionais de 

Saúde, realizados a nível nacional e regional para uma ação local de apresentação e divulgação do 

PNS, criando um maior nível de proximidade e envolvimento com prestadores de cuidados do SNS. 

1.6. Divulgar o PNS junto dos diferentes parceiros numa verdadeira lógica intersectorial e de Saúde 

em Todas as Políticas 

Prevê-se a criação de diferentes Redes de implementação PNS que reúnam representantes dos 

organismos do Ministério da Saúde, Instituições prestadoras de cuidados e restantes ministérios, 

bem como autarquias, Sociedades Científicas e outras instituições consideradas de relevo para uma 

implementação eficaz do PNS. Esta metodologia constitui-se como um mecanismo intersectorial de 

implementação das orientações do PNS e neste sentido deve ser responsável por colocar o tema 

saúde e PNS nas agendas dos diferentes Ministérios e de outros sectores numa lógica efetiva de 

Saúde em Todas as Políticas. Assim, poderão existir iniciativas conjuntas, formalizadas através de 

protocolos, entre a DGS e outras instituições, com objetivo de obter mais ganhos em saúde. 
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1.7. Divulgar o PNS junto da sociedade civil e do terceiro sector 

Poderão existir iniciativas conjuntas de colaboração, formalizadas através de protocolos, entre a DGS 

e as entidades da sociedade civil (Sociedades científicas, IPSS, Associações de profissionais, etc.). 

2. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

O PNS possui um sistema de monitorização assente num sistema de informação que permite 

conhecer e avaliar a efetividade deste Plano, monitorizando os ganhos em saúde que vão sendo 

alcançados. O sistema de informação vem evoluindo desde o PNS 2004-2010 e integra não só o PNS, 

mas também os programas prioritários, permitindo caracterizar a estrutura, o processo de 

implementação e os resultados obtidos. 

Todo os indicadores de monitorização devem estar enquadrados no PNS e articulados com os 

programas prioritários, permitindo à DGS coordenar todo o planeamento em saúde. Estes 

indicadores devem ser recolhidos periodicamente, ser representativos e facilmente desagregáveis de 

modo a permitir a comparabilidade nacional (entre regiões e ACES) e internacional (com diferentes 

países). 

2.1. Adequar o sistema de informação ao PNS  

É necessário adequar o atual sistema de informação aos objetivos e princípios do PNS, para tal é 

relevante desenvolver uma análise da informação disponível sobre os indicadores definidos no Plano, 

bem como o planeamento dos indicadores em falta. 

É necessário integrar neste sistema de informação a ficha descritiva de cada indicador, 

nomeadamente identificar a fonte de informação e a periodicidade prevista, bem como a 

representatividade. A atualização periódica deste sistema de informação deve ser assegurada. 

É imprescindível o desenvolvimento de inquéritos ou painéis considerados necessários para 

responder às necessidades de um sistema de informação coerente e articulado, útil para a 

implementação do PNS e referidos programas prioritários. Desenvolvido o levantamento de 

necessidades de um painel de informação em saúde, poderá ser considerado relevante recorrer a 

serviços de consultoria para o implementar (por exemplo, INE).  

Em complementaridade com os indicadores e metas já definidos, poderão ser definidos indicadores e 

metas intermédias ou mesmo indicadores de processo. 

2.2. Adequar o PNS aos indicadores internacionais 

Será importante garantir a continuidade na monitorização de indicadores que advêm compromissos 
assumidos internacionalmente, como também a comparabilidade internacional.  
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2.3. Coordenar o sistema de monitorização 

Para uma efetiva monitorização dos indicadores é necessário que a DGS, através da Direção de 

Serviços de Informação e Análise, assegure a coordenação deste processo estabelecendo protocolos 

e colaborações com os restantes envolvidos (por exemplo, INE; INFARMED; ACSS, ARS; etc.). 

2.4. Divulgar informação 

A estratégia de monitorização do PNS e dos programas prioritários deverá gerar informação que 

integre um processo contínuo de apoio à implementação do Plano e respetivos programas. Neste 

sentido, a DGS deve publicar os resultados da monitorização e estes devem permitir gerar 

conhecimento e rever estratégias de implementação. 

3. MOBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DOS PRINCIPAIS AGENTES 

Para além das atividades descritas neste ponto é relevante, por um lado, considerar o microsite 

(abordado acima) com um instrumento privilegiado de interação, influência e de envolvimento entre 

o PNS e os demais intervenientes. Por outro lado, quer as estruturas centrais do Ministério da Saúde, 

quer as regionais e locais devem estar envolvidas e mobilizadas para a implementação do PNS, tal 

como estiveram a quando da sua construção.  

Todos os serviços relacionados com a prestação de serviços e de cuidados de saúde têm 

responsabilidades concretas na implementação do PNS e devem refletir nos seus instrumentos 

orientadores de gestão e de ação prática os princípios do PNS. A elaboração de Perfis e Planos 

Regionais e Locais de Saúde, bem como Planos de Atividades devem refletir os eixos estratégicos, os 

objetivos para o sistema de saúde e as respetivas orientações do PNS ainda que com adequação às 

suas especificidades.  

3.1. Conselho Consultivo 

Este Conselho é constituído por individualidades e representantes de diferentes organismos públicos 

e privados, incluindo ordens profissionais, sociedade civil e comunidade científica, e funciona como 

grupo de auscultação e de acompanhamento em relação ao processo de implementação do PNS 

2012-2016. O processo de consulta poderá ser feito por escrito, através de email e de pareceres, 

e/ou através de reuniões. Este Conselho, tal como o nome indica, tem funções de consulta e de 

acompanhamento face à implementação do PNS. 

3.2. Grupo de Peritos 

Este Grupo é constituído por individualidades de reconhecido mérito e experiência, com a função 

consultiva de apoio à implementação do PNS. Espera-se uma abordagem de proximidade, assente na 

troca de informação e conhecimentos regulares contribuindo para a elaboração e concretização de 

ações de implementação.  
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3.3. Rede Inter-Regional 

O PNS deve ser considerado com um documento orientador para a saúde em Portugal. Assim, deve 

ser compreendido pelas instituições como um auxiliar para a mudança e inovação, para a obtenção 

de ganhos em saúde. 

Pretende-se construir uma Rede Inter-Regional que assegure o compromisso e articulação entre os 

diferentes níveis de planeamento em saúde: nacional, regional e local. Esta será uma Rede 

operacional que promove e facilita, em conjunto com a DGS, a implementação do PNS. Esta rede 

deverá desenvolver trabalho em conjunto com a DGS, nomeadamente no sentido de assegurar a 

realização dos Perfis Regionais e Locais de Saúde, bem como a adequação do PNS às suas 

especificidades. Por outro lado, também a elaboração de Planos Regionais e Locais de Saúde, bem 

como planos de atividades devem refletir os eixos estratégicos, os objetivos para o sistema de saúde 

e as orientações preconizadas no PNS. A Rede Inter-regional será constituída por representantes das 

cinco ARS. 

3.4. Criar espaços de apresentação, discussão e desenvolvimento da implementação do PNS numa 

perspetiva intersectorial 

Os principais agentes facilitadores da implementação do PNS não estão apenas integrados no sector 

da saúde. Neste sentido, e como já referido, deve-se abordar uma lógica de implementação 

intersectorial ancorada no conceito de “Saúde em Todas as Políticas”. Considera-se necessário criar 

espaços de apresentação, discussão e desenvolvimento da implementação do PNS numa perspetiva 

intersectorial, nomeadamente com outros ministérios. As entidades municipais são também 

particularmente pertinentes pois têm a responsabilidade de gerir o ambiente criando espaços que 

facilitam a adoção de estilos de vida saudáveis, bem como de implementar projetos que estejam de 

acordo com os princípios e objetivos do PNS. Estas instituições de âmbito local têm também 

responsabilidades acrescidas nas escolas e espaços de lazer. 

Tal como previsto no PNS deve recorrer-se a metodologia de avaliação de impacto (Health impact 

assessment) que deverá ter reflexo legal na aprovação de projetos de determinados sectores.  

3.5. Rede Intersectorial 

Na sequência do ponto anterior, e como referido anteriormente, pretende-se constituir uma Rede 

Intersectorial que permita o envolvimento e o compromisso de todos os sectores fora da saúde com 

a obtenção de ganhos em saúde, numa verdadeira lógica de Saúde em Todas as Políticas. Espera-se a 

partilha de experiências e de conhecimentos que permita sensibilizar e apoiar as instituições para 

integrarem os princípios no PNS nos seus planos de atividades. Nesta rede estarão envolvidos todos 

os Ministérios e demais organismos considerados como relevantes, por exemplo Associação Nacional 

de Municípios.  

Poderão ser desenvolvidos protocolos e atividades permitindo uma troca de experiência, 

conhecimentos e ações tendo em vista os objetivos do PNS. Através de uma abordagem de 

colaboração intersectorial será possível desenvolver estratégias e ações para o desenvolvimento de 

mais valor em saúde. 
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3.6. Rede da Sociedade Civil 

O papel da sociedade civil e dos seus interlocutores na implementação, avaliação e atualização do 

PNS deve ser valorizado e incentivado. É necessário criar mecanismos que permitam avaliar a 

implementação do PNS na perspetiva da sociedade civil. 

Pretende-se construir uma Rede que reúna representantes dos organismos de Associações de 

Doentes, Grupos de representação de utentes, Misericórdias e outros representantes do Terceiro 

Sector, Associação de Consumidores e investigadores, entre outros considerados de relevo. Espera-

se a partilha de experiências e de conhecimentos que permita apoiar as instituições na 

implementação do PNS. Neste sentido, poderão vir a ser implementados protocolos e atividades de 

colaboração entre a DGS e a Sociedade Civil.  

As iniciativas da sociedade civil serão ainda importantes para conhecer as suas expectativas e 

necessidades que devem ser distinguidas da perspetiva dos profissionais e dos decisores. 

4. ARTICULAÇÃO ENTRE O PNS E OS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DE SAÚDE 

O PNS deverá promover, enquadrar e coordenar um conjunto de ações essenciais à obtenção mais 

ganhos em saúde. Neste sentido, deve existir uma adequada articulação com os nove programas 

prioritários. 

4.1. Fluxos comunicacionais diretos e permanentes 

Deverão existir fluxos comunicacionais diretos e permanentes que assegurem o desenvolvimento de 

estratégias articuladas. 

Poderá ser pensada uma estrutura central responsável pela articulação entre PNS e programas 

prioritários, sendo também responsável pela dinamização, coordenação e monitorização. Esta 

estrutura deve garantir a implementação dos programas garantindo ao mesmo tempo a flexibilidade 

necessária para incorporar as especificidades inerentes a cada temática e cada contexto. 

4.2. Definir guidelines para elaboração de programas 

Poderá ser definida uma estrutura uniforme para a construção de programas prioritários que 

especifique a metodologia utilizada. Deste modo será garantida a harmonização na definição de 

objetivos, indicadores e metas. 

Apesar da coordenação dos programas prioritários ser central, estes devem ter uma implementação 

regional e local e respeitar as especificidades, as necessidades e os recursos locais existentes. 
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5. INTEGRAÇÃO DO PNS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E GOVERNANÇA 

A implementação do PNS deve assentar em sólidos mecanismos de gestão e de governança. 

Considera-se que os princípios e metas do PNS devem estar espelhados na estratégia e metodologia 

de planeamento dos serviços de prestadores de cuidados de saúde. Destacam-se por exemplo o 

processo do SIADAP1 e da Contratualização, bem como as Cartas de Missão. 

Espera que a integração do PNS nos instrumentos de gestão e de governança permita o alinhamento 

e favoreça a implementação do PNS. 

5.1. Atribuir responsabilidades 

É necessário criar processos de responsabilização pelo de desempenho que exijam a identificação 

das responsabilidades dos dirigentes com poder de decisão na implementação do PNS (por exemplo, 

Conselhos Diretivos das ARS; Conselhos Executivos dos ACES; Conselhos de Administração 

Hospitalares; Diretores de Programas, entre outros). 

O SIADAP aplica-se à avaliação de desempenho dos serviços da administração pública, dos respetivos 

dirigentes e demais trabalhadores, numa conceção integrada dos sistemas de gestão e avaliação, 

permitindo alinhar, de uma forma coerente, os desempenhos dos serviços e dos que neles 

trabalham. Neste sentido, constitui-se como um instrumento estruturante para uma efetiva 

responsabilização de todos os envolvidos na implementação do PNS. Assim poderão vir a existir nos 

níveis de avaliação de desempenho formas de participação e implementação do PNS. 

5.2. Criar critérios para avaliação das instituições em relação à execução do PNS 

Para cada instituição devem ser elaboradas listas ou mapas dos processos de implementação 

esperados que serão avaliadas com recurso a relatórios de desenvolvimento de atividades (avaliação 

de processo), ou através da integração em eventuais modelos de avaliação de desempenho que 

possam vir a ser desenvolvidos, ou mesmo novos modelos de indicadores de resultados alcançados 

em termos de contributos para ganhos em saúde. Estas avaliações devem obedecer a um 

cronograma pré-definido podendo vir a constituir uma das componentes da contratualização de 

serviços. 

5.3. Articulação com a contratualização 

A contratualização é um instrumento robusto de financiamento, que estabelece também orientações 

para a ação. Neste sentido a DGS deve estabelecer um diálogo próximo com os intervenientes no 

processo de contratualização com o objetivo de estabelecer orientações comuns para a 

contratualização de serviços e/ou cuidados em relação aos objetivos e metas do PNS, facilitando a 

sua implementação.  
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6. DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAIS 

O Ministério da Saúde e a própria DGS devem ser criteriosos no estabelecimento de protocolos e na 

atribuição de financiamentos a projetos ou ações no contexto de implementação do PNS, 

financiando aqueles que apresentem verdadeiro custo-efetividade na implementação do PNS. 

6.1. Desenvolver critérios para protocolos de cooperação com a sociedade civil 

Para assegurar a efetiva implementação do PNS em diferentes sectores serão desenvolvidos 

protocolos de cooperação que comprometam os diferentes parceiros envolvidos, nomeadamente a 

sociedade civil e o terceiro sector. 

Todas as atividades desenvolvidas devem ser protocoladas integrando o contributo desses projetos 

para o cumprimento dos objetivos do PNS. Todos os projetos e acções deverão ser alvo de avaliações 

intercalares e finais. 

A DGS poderá influenciar financiamentos da sociedade civil ou de outros sectores (por exemplo, 

Fundação para Ciência e Tecnologia, Fundação Gulbenkian, entre outros) de forma a atribuírem 

apoios e recursos de acordo com os objetivos do PNS. 

Deverá ser responsabilidade da DGS desenvolver critérios de identificação de boas práticas que 

possam certificar projectos da sociedade civil e do terceiro sector no âmbito da implementação do 

PNS. Deverá ser valorizada a existência de elementos intersectoriais nos projetos. 

7. REFORÇO DA INCLUSÃO DO PNS A NÍVEL INTERNACIONAL 

A implementação do PNS requer uma articulação com a Coordenação das Relações Internacionais do 

Ministério da Saúde, garantindo um alinhamento e coerência entre os princípios do PNS e a Política 

Externa Portuguesa na área da Saúde. 

Este aspeto permitirá a implementação concreta do Objetivo para o Sistema de Saúde apresentado 

no PNS, intitulado “Fortalecer a Participação de Portugal na Saúde Global”. 

7.1. Articulação com a Coordenação das Relações Internacionais do Ministério da Saúde 

Deve ser promovida uma articulação com a Coordenação das Relações Internacionais do Ministério 

da Saúde, no sentido de reforçar as sinergias existentes e de permitir a existência de aportes tanto 

para a implementação do PNS como para a própria política externa portuguesa. 

7.2. Desenvolver protocolos de cooperação com organizações internacionais 

Deve ser promovida a cooperação com instituições internacionais para que possam vir a existir não 

só protocolos de consultoria técnica à implementação do PNS, como o próprio PNS possa contribuir 

para a política de saúde internacional e para a prestação de serviços de consultoria internacional. 

Considera-se também que a cooperação nesta área internacional poderá contribuir para melhorar a 

eficiência de implementação do PNS, bem como para o estabelecimento de processos de 
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benchmarking e de comparabilidade internacional na área da saúde. 

Considera-se pertinente o desenvolvimento de espaços de discussão e interações com as diferentes 

instituições internacionais, nomeadamente União Europeia, Cooperação dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa (CPLP).  

7.3. Dar continuidade ao Biennal Collaborative Agreement (BCA) entre o Ministério da Saúde e a 

Organização Mundial da Saúde – Europa (OMS). 

Assegurar o cumprimento do BCA relativamente ao PNS, garantindo a continuação da consultoria 

técnica estabelecida durante a elaboração do mesmo. A consultoria da OMS deve, sempre que 

necessário, apoiar a implementação do PNS através de policy briefs, de recomendações ou outras 

modalidades a decidir oportunamente. 

8. COLABORAÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do PNS é, segundo a Lei Orgânica do Ministério da Saúde (Decreto-Lei n.º 124/2011 de 29 

de Dezembro), da responsabilidade do INSA. Considera-se que o sistema de monitorização deverá 

fornecer a informação necessária à realização da avaliação de resultados do PNS e dos programas 

prioritários. O modelo de avaliação e a metodologia utilizada devem ser apresentados, devendo ser 

aplicados ao PNS e respetivos programas prioritários. 

A avaliação deverá proceder à elaboração de recomendações que permitam melhorar a 

implementação do PNS e dos programas prioritários, fornecendo suporte à tomada de decisão e à 

revisão de ambos. Espera-se que o processo de avaliação permita gerar conhecimento de apoio à 

tomada de decisão estratégica e, eventualmente, à revisão das estratégias de implementação. 

9. MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

O planeamento estratégico face aos recursos existentes (financeiros, humanos e materiais) é uma 

condição essencial para que todos possam ser mobilizados para a implementação do PNS. 

9.1. Planeamento de serviços e de cuidados 

Os investimentos, estruturas, serviços e recursos existentes devem ser orientados de acordo com os 

princípios e objetivos do PNS. 

9.2. Divulgar oportunidades de financiamento 

Poderão ser considerados outros fundos disponíveis para projetos de financiamento diretamente 

relacionados com o PNS. É desejável que no âmbito do Plano de Comunicação e do microsite seja 

possível criar uma estratégia de divulgação das oportunidades de financiamento existentes. 

 

 


