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ENQUADRAMENTO 

O presente documento identifica as iniciativas (ações e atividades) desenvolvidas pelas Instituições 

do Ministério da Saúde, com o objetivo de as corresponder com os Eixos Estratégicos e/ou com os 

Objetivos do Sistema de Saúde formulados no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 

(http://pns.dgs.pt/).  

Este exercício torna visíveis áreas cujo desenvolvimento e incentivo tem sido bastante relevante, 

bem como áreas cuja implementação de medidas e orientações tem decorrido a um ritmo um pouco 

mais moroso. Pretende-se, assim, com este documento abrir uma discussão pública sobre as 

iniciativas tomadas e sua correspondência com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016. A participação 

deve ocorrer utilizando as ferramentas próprias no microsite referido.  

A descrição das iniciativas foi solicitada às diferentes instituições do Ministério da Saúde, 

correspondendo ao período entre o 2º Semestre de 2011 e o final do ano de 2013. A informação 

agora apresentada é muito substancial, necessitando de uma análise partilhada e tem uma natureza 

bastante heterogénea dependendo das instituições.   

No âmbito desta compilação de informações classificaram-se as iniciativas em pelo menos um dos 

Eixos Estratégicos e/ou Objetivos do Sistema de Saúde do Plano Nacional de Saúde.  

EIXOS ESTRATÉGICOS:  

Cidadania em Saúde - Cidadania designa um estatuto de membro de uma comunidade (local, 

nacional, supranacional) sobre o qual existe uma relação de responsabilidade, legitimada por 

cada pessoa assumir direitos e deveres. 

Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde - Entende-se por equidade em saúde a ausência de 

diferenças evitáveis, injustas e passíveis de modificação do estado de saúde de grupos 

populacionais de contextos sociais, geográficos ou demográficos diversos. O acesso aos cuidados 

de saúde é uma dimensão da equidade e define-se como a obtenção de cuidados de qualidade 

necessários e oportunos, no local apropriado e no momento adequado. 

Qualidade - A Qualidade em Saúde pode ser definida como a prestação de cuidados de saúde 

acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos 

disponíveis e consiga a adesão e satisfação do cidadão  

Políticas Saudáveis - São políticas do Governo, autarquias e outros sectores que definem 

prioridades e parâmetros para a ação: i) na resposta a necessidades de saúde; ii) na distribuição 

de recursos para a saúde; iii) na potencialização de impactos positivos para a saúde, na mitigação 

de impactos negativos e na resposta a outras prioridades políticas  

http://pns.dgs.pt/?cpp=1


 

 

 
 

 

 

                                                                                   

 

OBJETIVOS PARA O SISTEMA DE SAÚDE:  

Obter Ganhos em Saúde - O desenvolvimento do Sistema de Saúde deve refletir-se na obtenção 

de ganhos mensuráveis em saúde das populações e subgrupos, através da identificação de 

prioridades e alocação de recursos aos vários níveis, considerando as intervenções custo-efetivas 

com maior impacto.  

Promover Contextos Favoráveis à Saúde ao Longo do Ciclo de Vida - Fomentar contextos 

saudáveis ao longo do ciclo de vida implica a promoção, proteção e manutenção da saúde; a 

prevenção, tratamento e reabilitação da doença, permitindo uma visão integrada das 

necessidades e oportunidades de intervenção de modo contínuo (WHO, 2002), específico de cada 

contexto. Permite sobrepor visões de articulação e de integração de esforços entre contextos.  

Reforçar o Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença - A saúde é um bem individual e 

social e os mecanismos de solidariedade e proteção na doença são determinantes para a coesão, 

justiça e segurança social. A capacidade do Sistema de Saúde para promover o suporte social e 

económico na saúde e na doença implicam a clarificação do papel dos vários agentes do sistema, 

o reforço dos mecanismos e a sustentabilidade do próprio Sistema.  

Fortalecer a Participação de Portugal na Saúde Global - Os Sistemas de Saúde devem ser abertos, 

interdependentes, de desenvolvimento rápido e capazes de resposta rápida a novas ameaças. O 

Sistema de Saúde deve partilhar a inovação, articular-se internacionalmente, contribuir para o 

reforço e o desenvolvimento solidário de outros sistemas e incorporar os avanços internacionais.  

Complementarmente categorizaram-se as iniciativas descritas em 10 medidas do Programa do 

Governo na área da Saúde agrupadas da seguinte forma: 1. Saúde em Todas as Politicas; 2. Qualidade 

e acesso efetivo aos serviços de saúde; 3. Regulação do sector; 4. Linhas de orientação clínica; 5. 

Acreditação dos serviços de saúde; 6. Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

7. Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 8. Política 

do Medicamento; 9. Maior protagonismo dos cidadãos; 10. Melhorar a informação e o conhecimento 

do sistema de saúde  

Ressalva-se o caracter subjetivo desta classificação devendo os resultados ser interpretados apenas 

no âmbito deste trabalho. O texto agora apresentado permite conhecer as iniciativas do Ministério 

da Saúde e seus organismos e sua relação com o PNS. Cabe no entanto esclarecer que o PNS não é 

exclusivo da atividade da saúde e outras ações estão a ser planeadas para melhorar a difusão do 

conhecimento do próprio PNS e das suas orientações. 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                                                   

 

Foi desenvolvida uma base de dados das iniciativas realizadas por cada instituição, tendo-se chegado 

a um total de 1614 iniciativas. Cada iniciativa pode abranger vários Eixos Estratégicos e/ou vários 

Objetivos para o Sistema de Saúde. 

 Cidadania em Saúde 107 iniciativas; 

 Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde 420 iniciativas; 

 Qualidade em Saúde 846 iniciativas; 

 Políticas Saudáveis 304 iniciativas; 

 Ganhos em Saúde 283 iniciativas; 

 Promover Contextos Favoráveis à Saúde ao Longo do Ciclo de Vida 148 iniciativas; 

 Reforçar o Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença 66 iniciativas; 

 Fortalecer a Participação de Portugal na Saúde Global 36 iniciativas. 

 
Reafirma-se que pretende-se, com este documento, promover a discussão pública sobre as iniciativas 
e sua relevância e articulação com o que é preconizado no PNS 2012-2016. A participação dos 
cidadãos e especialistas de saúde na discussão pública é facilitada através de ferramentas de 
interatividade disponíveis no sítio do PNS 2012-2016. 

 

 

 

 

 

 

  



Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Cartão da Pessoa com Doença Rara

Desenvolvimento de documento identificativo da pessoa com doença rara para fins de

priorização e adequação dos cuidados de saúde, em contexto de urgência ou

emergência.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Criação do Sistema  SIM-Cidadão On-Line
Simplificação e desburocratização dos procedimentos de apresentação de reclamões,

sugestões e elogios apresentadas dirigidas pelo cidadão ao SNS  

 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 8958/2013. DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o Regulamento do Sistema SIM-Cidadão do Ministério da Saúde;

Monitorizar as exposições, reclamações, sugestões e elogios efetuados pelos cidadãos

nacionais, europeus e estrangeiros a unidades prestadoras de cuidados saúde e serviços

integrados no SNS

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 1235/2013. DR 14 SÉRIE II de 2013-01-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector

Relatório de Atividades realizadas entre a DGS e OM Resumo da atividade realizada pela DGS e OM

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório 2011 - Observatório Nacional da Violência Contra

os Profissionais de Saúde

Analisar a notificação voluntária e de cariz anónimo efetuada pelos Profissionais de

Saúde

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Acreditação dos serviços de saúde

SNNIEA Segundo trimestre 2013
Relatório trimestral de acompanhamento dos Registos feitos na plataforma do Sistema

Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos 
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Taxonomia para notificação de incidentes e eventos

adversos

taxonomia comum de segurança do doente de acordo com as recomendações

internacionais da Organização Mundial de Saúde e do Conselho da União Europeia

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Questões e respostas orientadas aos cidadãos documento FAQ para os cidadãos notificadores
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Guia para cidadãos notificadores Manual explicativo da plataforma SNNIEA para os Cidadãos Notificadores
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Prioridades Estratégicas para a Inovação em Saúde

O estudo identificou iniciativas e projetos de boas práticas em saúde e reuniu peritos de

reconhecido mérito com o objetivo de consensualizar estratégias viáveis e sustentáveis

no âmbito da I&D&I em saúde, contribuindo para a elaboração de uma rede de

promotores de inovação em saúde e identificando necessidades e prioridades

estratégicas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Linhas de orientação clínica; Acreditação dos serviços de saúde

Violência contra Profissionais de Saúde no Local de Trabalho

2007-2012

Analisar a evolução da notificação voluntária e de cariz anónimo efetuada pelos

Profissionais de Saúde

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Eixo estratégico - Cidadania em Saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=53-56&doc=2013023889&v01=2&v02=&v03=2013-03-28&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013002811&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-questoes-cidadaos-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-guia-cidadaos-pdf.aspx


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Tabela Nacional de Funcionalidade

1.Melhorar a equidade no acesso a benefícios atribuídos em regime especial, se o

Governo assim o determinar; 2.Monitorizar e avaliar resultados de programas de gestão

integrada da doença; 3. Avaliar a necessidade de cuidados de saúde e quantificar

resultados/ganhos em saúde das unidades prestadoras de cuidados de

reabilitação/reeducação, entre outras 

Regulação do sector

Cartão de portador de doença rara
Promover a acessibilidade, equidade, continuidade de cuidados e respostas adequadas

às necessidades temporária sou permanentes de saúde
Regulação do sector

Relatório dos fluxos de Doentes que receberam assistência

médica especializada no estrangeiro 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por patologia e custo associado, referenciados para o

estrangeiro 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Relatório dos fluxos de Doentes dos PALOP que receberam

assistência médica no SNS, ao abrigo dos Acordos de

Cooperação no dominio da Saúde 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por PALOP, que receberam assistência médica no SNS 

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Criação e desenvolvimento do Sistema de Apoio à Gestão da

Mobilidade Internacional de Doentes    

Gerir, em tempo real, os fluxos de doentes portugueseses que recebem assistência

médica no estrangeiro e de doentes dos PALOP no SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

II Plano para Integração dos Imigrantes II (Resolução do

Conselho de Ministros nº 74/2010)
Promover o acesso dos imigrantes ao SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Manual de acolhimento no acesso ao sistema de saúde de

cidadãos estrangeiros

Identificar, monitorizar, avalair e normalizar procedimentos de acesso de cidadãos

estrangeiros ao SNS

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos.

Orientação nº 018/2011 de 23/05/2011
Mecanismos e procedimentos de identificação inequívoca dos doentes em instituições

de saúde

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 028/2012 de 31/12/2012 Boas práticas na abordagem do doente com obesidade elegível para cirurgia bariátrica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Sistema de Informação para a atribuição de Ajudas Técnicas

/ Produtos de Apoio
Sistema eletrónico de recolha e partilha de informação entre a DGS, ACSS e Hospitais

Saúde em Todas as Politicas;

Linhas de orientação clínica;

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Projeto SATHEMO Avaliação da Satisfação dos Doentes em Hemodiálise
 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 6378/2013. DR 94 SÉRIE II de 2013-05-16

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, um modelo de intervenção integrada sobre a

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde

sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), e uma comissão de

acompanhamento.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 405/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social -

Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da

Segurança Social

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI).

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Programa de ação para a eliminação da Mutilação Genital

Feminina

Prevenir a ocorrência da MGF e melhorar os cuidados no âmbito da MGF, através:

1.Emitir e divulgar Normas e Orientações de conduta clínica em mulheres com MGF; 2.

Promover debates para discussão e organização de estratégias de trabalho com

comunidades; 3. colaborar nas ações de formação para profissionais de saúde e outros

grupos.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Relatório anual com as atividade em Planeamento Familiar

nas ARS
Garantir o direito à saúde reprodutiva e monitorizar o Planeamento Familiar em Portugal

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do Sector.

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012002122&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Monitorização da IG em Portugal

Assegurar cuidados de interrupção da gravidez, seguros, ao abrigo da Lei vigente,

através: 1. Publicar normativos de orientação clinica; 2. Coordenar os Serviços

existentes no território Nacional; 3. Monitorizar as IG realizadas; 4. Manter formação

continuada dos profissionais.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida

Minorar as iniquidades de género e prevenir as diferentes formas de violência. Criação

de rede de Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos; Preparação dos

profissionais; edição de referenciais técnicos.

 Saúde em Todas as Politicas

Plano para a Igualdade do Ministério da Saúde

Constituir um referencial para a integração e sedimentação da perspetiva de género nos

vários domínios das políticas de saúde, a nível do planeamento, da adequação dos

modelos organizativos dos serviços, da gestão dos recursos humanos, da disseminação

de informação em saúde e aplicação das boas práticas.

Saúde em Todas as Politicas

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

O serviço Saúde 24 visa responder às necessidades manifestadas pelos cidadãos em

matéria de saúde, contribuindo para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e

racionalizar a utilização dos recursos existentes através do encaminhamento dos

Utentes para as instituições integradas no SNS mais adequadas. Relatórios de

monitorização e de avaliação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Resolução do Conselho de Ministros n.º 111-C/2012. DR 251

SÉRIE I, 4º SUPLEMENTO de 2012-12-28 

Presidência do Conselho de Ministros: Autoriza a realização da despesa inerente à

prorrogação do contrato do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013. DR 106

SÉRIE I de 2013-06-03

Presidência do Conselho de Ministros

Autoriza a abertura do procedimento do concurso para a adjudicação da exploração do

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde e a prorrogação do atual contrato

até à conclusão daquele procedimento, delegando no Ministro da Saúde a competência

para a prática dos atos a realizar

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 7472/2013. DR 111 SÉRIE II de 2013-06-11

Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro

Delega competências no Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, licenciado

Fernando Serra Leal da Costa, com a faculdade de subdelegação, no âmbito do

procedimento pré-contratual de concurso público relativo a aquisição de serviços para a

exploração do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 8798/2013. DR 128 SÉRIE II de 2013-07-05

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Subdelega competências no Diretor-geral da Saúde, licenciado Francisco Henrique

Moura George, no âmbito do procedimento pré-contratual de concurso público, relativo

à aquisição de serviços para a exploração do Centro de Atendimento do Serviço

Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122542&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Resolu%E7%E3o%20do%20Conselho%20de%20Ministros&v16=&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122542&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Resolu%E7%E3o%20do%20Conselho%20de%20Ministros&v16=&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122542&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Resolu%E7%E3o%20do%20Conselho%20de%20Ministros&v16=&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122542&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Resolu%E7%E3o%20do%20Conselho%20de%20Ministros&v16=&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Resposta a situações de doença aguda/urgência no concelho

de Sintra

Orientar os cidadãos na utilização dos serviços de saúde (ACES Sintra e HFF) em situação

de doença aguda/urgência. Dependente da colaboração SPMS para apoio informático

ao WebService com portal da saúde

Relatório de caracterização da iniciativa até final de 2013

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Co-Funded European Project designed to Evalute the Addict

Value of Comunity Based Programms to Promote Health

Equity – EPHE

Co-Funded European Project designed to Evalute the Addict Value of Comunity Based

Programms to Promote Health Equity – EPHE
Saúde em Todas as Politicas

STOP Diabetes

Desenvolver ações na área da prevenção primária no sentido da redução da incidência

da diabetes.

Lançar a Campanha Prevenção "Portugal Stop Diabetes" através da sensibilização para

pos fatores e comportamentos de risco, educação para a saúde prevenção da doenças,

promoção de estilos de vida saudável.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Projetos e ações vigilância epidemiológica e diagnóstico

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação através da

monitorização da infeção do VIH/SIDA e identificação das situações de estigma e

discriminação dos doentes.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Inquérito Nacional sobre Conhecimentos, atitudes e

comportamentos face à infecção VIH/SIDA na população

geral

- Saúde em Todas as Politicas

Protocolo de articulação com a Saúde 24
Protocolo com a linha de saúde 24 da Direção Geral de Saúde e a linha de Emergência

Médica do INEM, para monitorização das transferências das chamadas interinstitucionais 
 Regulação do sector

Protocolo: Formação e colaboração na peregrinação a Fátima
Protocolo de cooperação entre o INEM e a Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da

Ordem Soberana Militar de Malta. 
 Regulação do sector

Protocolo: Formação em reanimação

Protocolo de colaboração entre o INEM e o Conselho Português de Ressuscitação (CPR),

para colaboração na formação em reanimação através de implementação de processos

técnicos e pedagógicos comuns.

 Regulação do sector

Protocolo: Formação pré e pós graduada

Protocolo de colaboração entre o Instituto de Ciência Médicas Abel Salazar e o INEM

para formação pré e pós graduada de profissionais de saúde, através da formação na

área da urgência/emergência médica e para investigação científica.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Deliberação do Conselho Diretivo n.º 7/2011, de 17/02

Com o objetivo de promover a qualidade no atendimento aos utentes, melhorando a

resposta às reclamações, foram definidos os procedimentos a adotar para o tratamento

de reclamações.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR)

Implementação de um sistema de tipificação das reclamações enquanto mecanismo de

audição e participação de utentes. Neste âmbito, o INEM decidiu, de forma voluntária,

aderir ao Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR) dos Utentes do Serviço

Nacional de Saúde (SIM-Cidadão), cuja monitorização está a cargo da DGS, o que foi

concretizado em outubro de 2011.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Utilização de Redes Sociais Ferramenta como uma importante forma de comunicação com o público.
Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INEM Digital
Publicação em formato eletrónico que visa disponibilizar informação útil aos cidadãos

sobre a emergência médica e sobre o sector da saúde.

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INEM

DGS
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Parcerias com Órgãos de Comunicação Social

Estabelecimento de parcerias no sentido de fazer chegar, de forma célere e abrangente,

a máxima informação possível a todos os profissionais e colaboradores do INEM, unindo-

os à volta da missão, valores e objetivos da Instituição.

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Ações de formação de SBV em modelo de Mass Training
Realização pelo INEM ou em parceria com outras entidades, diversas ações de formação

de SBV em modelo de Mass Training.

 Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

SBV nas escolas
Foi proposto ao Governo a implementação, coordenada pelo INEM, de formação

obrigatória em SBV a todos os alunos do 3º ciclo de ensino.

 Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portal da Estatística

Criação de um Portal de indicadores periódicos da atividade do INEM disponibilizado ao

público através do acesso à página da Internet. Neste Portal pode igualmente ser

consultada informação sobre a satisfação dos utentes em relação à Instituição

 Regulação do Sector.

Processo de Acreditação de Entidades Formadoras

Por forma a ampliar exponencialmente a capacidade formativa existente no País,

mantendo um rigoroso controlo da qualidade da formação ministrada. Alargou-se ainda

esta lógica para as unidades de formação das Instituições de Saúde, para que estas

formassem os seus profissionais e cidadãos da sua área de influência,

Regulação do sector. 

Linhas de orientação clínica.

Formação em regime pós-laboral Foi definida a formação em regime pós-laboral para os parceiros do SIEM Linhas de orientação clínica

Comissão para Informatização Clínica (CIC), criada em finais

de 2011, 

O INEM participa enquanto elemento integrante. Projeto da nova orientação estratégica

para a informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde SNS em harmonia com as

diretrizes do Ministério da Saúde.

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portal da Monitorização da prescrição médica hospitalar
Portal onde é disponibilizada informação sobre o processo de monitorização aos

monitores da prescrição médica de cada instituição

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento; Melhorar a informação e o

conhecimento do sistema de saúde

Proposta de melhoria de gestão da informação nacional pela

ACSS

Plataforma com componente informativa (dinamização de estudos de Drug Use

Evaluation) e componente interativa (relatórios comparativos face a valores de

referência, análise dos desvios às metas e medidas de correção implementadas)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Portal do Utente e do profisisonal
Portal dedicado aos utentes e aos profissionais, que inclui informação clinica, serviços e

prestadores de cuidados disponibilizados pelo SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Portaria (I Série)137-A/2012

Estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos,

os modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como

define as obrigações de informação a prestar aos utentes

Regulação do Sector. 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Saúde e a

Universidade de Coimbra - 26/01/2012

Visa enquadrar a colaboração entre o Ministério da Saúde e a Universidade de Coimbra

no âmbito de ações de investigação conjuntas ou de mútuo interesse, no

reconhecimento de competências e capacidades existentes na Universidade de Coimbra

no que diz respeito a estudos com sistema de informação geográfica na área da saúde e

afins 

Saúde em Todas as Politicas

INEM

SGMS

ACSS

ARS Algrave

INFARMED
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Protocolo entre Ministério da Saúde, Presidência do

Conselho de Ministros, Ministério da Administração Interna,

Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Solidariedade

Social e a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima -

27/11/2012

Tem como finalidade estabelecer mecanismos de cooperação técnica e financeira com

vista ao desenvolvimento de atividades de apoio às vitimas de crime
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 124-A/2013. D.R. n.º 61, Suplemento, Série I de

2013-03-27

Estabelece as normas aplicáveis à atribuição do cartão nacional de dador de sangue,

bem como ao reconhecimento público pela dádiva regular de sangue
 Maior protagonismo dos cidadãos

Lei n.º 37/2012. D.R. n.º 165, Série I de 2012-08-27 Estatuto do Dador de Sangue
Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 138/2013. D.R. n.º 195, Série I de 2013-10-

09

Define as formas de articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade

social, bem como estabelece o regime de devolução às Misericórdias dos hospitais

objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis n.os 704/74, de 7 de dezembro, e

618/75, de 11 de novembro, atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do

SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 12011/2013. D.R. n.º 180, Série II de 2013-09-

18

Determina que, a cobrança e recuperação dos valores em dívida de taxas moderadoras

pelas instituições e serviços integrados no SNS e Administrações Regionais de Saúde, I.P.

(ARS) sejam efetuadas, obrigatoriamente, através da aplicação informática SITAM

Regulação do Sector.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portaria n.º 258/2013. D.R. n.º 155, Série I de 2013-08-13

Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e

organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a

pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção

VIH/sida 

Proposta de Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida, para o

período 2011-2015

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos

Aditivos e das Dependências 2013 – 2020  PNRCAD 

Documento estratégico, elaborado no âmbito da Estrutura de Coordenação para os

Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que terá uma

vigência até 2020

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cuidados de saúde transfronteiriços 

Anteprojeto de lei que visa transpor para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º

2011/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao

exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços
Saúde em Todas as Politicas<

Maior protagonismo dos cidadãos

Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde no SNS

2012

No relatório pode ler-se que o SNS não só manteve o nível de acesso aos cuidados de

saúde verificado em anos anteriores, como também possibilitou uma melhoria
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Relatório "Monitorização da Prescrição de Medicamentos de 

Ambulatório e Meios Complementares de Diagnóstico e

Terapêutica - Indicadores Nacionais e Locais (fevereiro 2011

a dezembro 2012)".

Ministério da Saúde divulga dados sobre prescrição de medicamentos de ambulatório e

MCDT entre fevereiro 2011 e dezembro 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Relatório "Análise do Mercado de Medicamentos, em

Ambulatório - dezembro 2012"

O relatório mostra que os portugueses consumiram mais 5,8 milhões de embalagens de

medicamentos e pouparam mais de 190 milhões de euros

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Comissão de Acompanhamento e Avaliação da execução do

protocolo de cooperação para apoio a crianças e jovens

Constituição e definição das regras de funcionamento da Comissão de

Acompanhamento e Avaliação da execução do protocolo de cooperação para apoio a

crianças e jovens

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SGMS
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Portaria 258/2013 de 13 agosto Harmonização de processos de financiamento de projetos no âmbito do MS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Estatuto do Dador de Sangue Lei n.º 37/2012: estatuto do Dador de Sangue 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Promoção da dádiva e colheita de sangue  

Despacho n.º 3570/2013: determina que, no âmbito do princípio da boa colaboração

institucional, os estabelecimentos hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde

devem colaborar com o IPST na promoção da dádiva e colheita de sangue

 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Normas aplicáveis à atribuição do cartão nacional de dador 

Portaria n.º 124-A/2013: Estabelece as normas aplicáveis à atribuição do cartão nacional

de dador de sangue, bem como ao reconhecimento público pela dádiva regular de

sangue

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do Sector.

Informação aos utentes relativamente aos custos incorridos

no SNS 

Despacho n.º 5007/2013: Determina que as instituições hospitalares do Serviço

Nacional de Saúde (SNS) disponibilizem a informação de custos incorridos com todas as

prestações de saúde realizadas ao utente, de acordo com a tabela de preços do SNS,

preferencialmente e sempre que possível por via electrónica 

Regulação do Sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Estatuto do Dador de Sangue 
Decreto-Lei n.º 83/2013: Estabelece o seguro do dador de sangue, previsto na Lei n.º

37/2012, de 27 de agosto.
 Maior protagonismo dos cidadãos

Cartas de Missão CSP

Carta de missão com a definição das lideranças e regulamento interno dos centros de

saúde, que possibilite supervisionar a definição e implementação dos manuais de

articulação entre os centros de saúde e as unidades neles integradas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Cartas de Compromisso CSP (contratualização interna)

A contratualização interna, realizada entre os ACES e as respetivas unidades funcionais é

formalizada com a assinatura das Cartas de Compromisso. Nesta fase, efetua-se a

aproximação entre a oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o

preconizado pela política de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e

outros condicionalismos associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 258/2013, de 13 de agosto

Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e

organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a

pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Lei n.º 37/2012 de 27 de agosto Aprova o Estatuto do Dador de Sangue
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Decreto-Lei n.º 83/2013 de 24 de junho Estabelece o Seguro do Dador de Sangue
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portaria n.º 124-A/2013 de 27 de março
Atribuição do Cartão Nacional de Dador de Sangue e reconhecimento público pela

dádiva regular de sangue

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Circular/ ofício sobre declarações para efeitos taxas

moderadoras

Estabelece o modelo de declaração a utilizar para comprovação da situação de Dador de

Sangue para efeitos de isenção do pagamento de taxas moderadoras
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Circular Informativa Programa de leitura do Cartão Nacional de Dador de Sangue Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Alentejo

IPST

Gabinete SEAMS 

SICAD
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Newsletters Periódicas

Periodicamente é disponibilizada uma newsletter digital aos ACES sobre a ferramenta

informática SIARS e, num segundo momento sobre o MIM@UF, no sentido de: 1)

facilitar e promover o acesso ao máximo de utilizadores; 2) estabelecer uma ligação

mais directa com a equipa regional, sedeada no DEP, que gere o SIARS, de forma a

tornar mais ágil o processo de recolha e análise de informação ao nível local; 3) facilitar

os acessos aos novos mapas, responder a dúvidas comuns, clarificar conceitos, divulgar

novas funcionalidades; 4) Divulgar mensalmente um memorando, que procurará tratar

um tema de forma mais aprofundada, com base na informação extraída do SIARS,

perspectivando novas abordagens, identificando omissões e incongruências nos dados,

abrindo caminho para análises que propiciem uma melhoria na qualidade da

informação.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) da ARS Norte IP disponibiliza, via

intranet, mapas de monitorização mensal aos Hospitais, Centros Hospitalares e ULS,

relativos a: 1) lista de inscritos para cirúrgia 2) lista de espera para a primeira consulta

hospitalar por especialidade (consulta externa) 3) movimento das urgências

hospitalares; A monitorização destes elementos possibilita uma análise global da ARS

Norte, uma análise por Hospital/Centro Hospitalar/ULS, uma análise por consulta de

especialidade.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP, via intranet, disponibilizada informação trimestral relativa ao perfil de

prescrição por médico, em ambulatório hospitalar.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos ACeS e ULS, informação mensal relativa ao

perfil de prescrição por médico, da facturação de medicamentos e MCDT.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011 , o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos Hospitais e Centros Hospitalares informação

relativa à monitorização da prescrição em ambulatório hospitalar, com envio trimestral

do perfil de prescrição médico.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto de Formação

Criar oportunidades de formação/treino de competências em "Comunicação aplicada à

Saúde Pública", aos profissionais dos serviços de saúde pública regional (DSP) e locais

(USP dos ACES/ULS)

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Estratégia de Comunicação em Saúde Pública
Definir uma Estratégia de Comunicação em Saúde Pública e suas prioridades, para a

região Norte

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa Saúde em Todas as Politicas

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

“Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de

Cidadãos Estrangeiros”

O Manual tem como objectivo proceder à uniformização e correção dos procedimentos

a nível regional, nesta área, disponibilizando um conjunto de orientações,

procedimentos e regras que assegurem uma correta identificação dos cidadãos

(portugueses ou estrangeiros) com direitos prioritários noutro País e toda a articulação

no acesso destes cidadãos ao SNS.

a ARS Norte está a ministrar um conjunto de formações neste âmbito, aos profissionais

das diversas Unidades de Saúde pertencentes, para se atingir este objetivo, que será

acompanhada posteriormente de monitorização dos procedimentos e resultados

obtidos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Criação do Sistema  SIM-Cidadão On-Line
Simplificação e desburocratização dos procedimentos de apresentação de reclamões,

sugestões e elogios apresentadas dirigidas pelo cidadão ao SNS  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 8958/2013. DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o Regulamento do Sistema SIM-Cidadão do Ministério da Saúde;

Monitorizar as exposições, reclamações, sugestões e elogios efetuados pelos cidadãos

nacionais, europeus e estrangeiros a unidades prestadoras de cuidados saúde e serviços

integrados no SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas; Maior protagonismo dos cidadãos; Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de

saúde; 

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Implementação de um Sistema de Informação em 3D -

Planimetria

Plataforma Web em desenvolvimento que para além de outras funcionalidades

disponibiliza um painel de Indicadores, um painel de Geolocalização, um painel de

Fotografias 360º e um painel de Maquetes 3D de todos as Unidades de Saúde da

ARSLVT e respetivos edificios. Permitirá à ARSLVT uma melhor gestão e organização do

seu património mobiliário e imobiliário.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Portal da ARS Lisboa e Vale do Tejo Imagem, edição e atualização de conteúdos do Portal da ARSLVT
Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte

ARS LVT
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Ação de fiscalização que incidiu sobre os instrumentos de

pesagem em uso nas unidades prestadoras de cuidados de

saúde

Normas, a emitir pela DGS, relativas aos requisitos de metrologia na saúde, a difundir

pelas unidades de saúde.

Regulação do Sector;

Linhas de orientação clínica.

IGAS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 10601/2011. DR 162 SÉRIE II de 2011-08-24

Reforma Hospitalar - Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro

Criação do grupo técnico para a reforma hospitalar Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Cartão da Pessoa com Doença Rara

Desenvolvimento de documento identificativo da pessoa com doença rara para fins de

priorização e adequação dos cuidados de saúde, em contexto de urgência ou

emergência.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 17059/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Fixação do montante das verbas destinadas ao funcionamento dos produtos de apoio às

pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 130/2012. DR 5 SÉRIE II de 2012-01-06

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Fixação do financiamento dos produtos de apoio às pessoas com deficiência, para o ano

de 2011

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 13513/2012. DR 201 SÉRIE II de 2012-10-17

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Determina o reforço da verba global para o financiamento dos produtos de apoio

durante o ano de 2012

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 15259/2012. DR 230 SÉRIE II de 2012-11-28

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Reforça a verba global para o financiamento dos produtos de apoio durante o ano de

2012

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 3128/2013. DR 41 SÉRIE II de 2013-02-27

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde, da Educação e Ciência e da

Solidariedade e da Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego,

Adjunto do Ministro da Saúde, do Ensino Básico e Secundário e da Solidariedade e da

Segurança Social

Fixa o montante anual destinado ao financiamento dos produtos de apoio à maior

autonomia e integração das pessoas com deficiência

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

DGS

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Eixo estratégico - Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 1235/2013. DR 14 SÉRIE II de 2013-01-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector

Tabela Nacional de Funcionalidade

1.Melhorar a equidade no acesso a benefícios atribuídos em regime especial, se o

Governo assim o determinar; 2.Monitorizar e avaliar resultados de programas de gestão

integrada da doença; 3. Avaliar a necessidade de cuidados de saúde e quantificar

resultados/ganhos em saúde das unidades prestadoras de cuidados de

reabilitação/reeducação, entre outras 

Regulação do sector

Cartão de portador de doença rara
Promover a acessibilidade, equidade, continuidade de cuidados e respostas adequadas

às necessidades temporária sou permanentes de saúde
Regulação do sector

Relatório dos fluxos de Doentes que receberam assistência

médica especializada no estrangeiro 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por patologia e custo associado, referenciados para o

estrangeiro 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Relatório dos fluxos de Doentes dos PALOP que receberam

assistência médica no SNS, ao abrigo dos Acordos de

Cooperação no dominio da Saúde 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por PALOP, que receberam assistência médica no SNS 

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Criação e desenvolvimento do Sistema de Apoio à Gestão da

Mobilidade Internacional de Doentes    

Gerir, em tempo real, os fluxos de doentes portugueseses que recebem assistência

médica no estrangeiro e de doentes dos PALOP no SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

II Plano para Integração dos Imigrantes II (Resolução do

Conselho de Ministros nº 74/2010)
Promover o acesso dos imigrantes ao SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Manual de acolhimento no acesso ao sistema de saúde de

cidadãos estrangeiros

Identificar, monitorizar, avalair e normalizar procedimentos de acesso de cidadãos

estrangeiros ao SNS

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos.

Orientação nº 002/2013 de 18/02/2013 Processos Assistenciais Integrados
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 004/2012 de 31/01/2012 Candidatura a Centros de Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 008/2012 de 04/06/2012 Reprocessamento em Endoscopia Digestiva
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 021/2012 de 04/12/2012 Organização de Cuidados na Esclerose Múltipla
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 022/2011 de 09/06/2011
Requisitos a observar pelos centros de tratamento para acessos vasculares para

hemodiálise

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 023/2011 de 09/06/2011 Acordo entre Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Centros de Diálise Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
Orientação nº 028/2012 de 31/12/2012 Boas práticas na abordagem do doente com obesidade elegível para cirurgia bariátrica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Centros de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros

de Tratamento de Obesidade. 

Lista de entidades que declararam cumprir os requisitos para se constituírem Centros

de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros de Tratamento de Obesidade desde

Janeiro de 2009

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Portaria nº 381/2012, de 22 de novembro, do Secretário de

Estado da Saúde sobre Regulamento do Programa de

Tratamento Cirúrgico da Obesidade

Estabele as regras do PTCO para as entidades do SNS, do sector privado e social.
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Sistema de Informação para a atribuição de Ajudas Técnicas

/ Produtos de Apoio
Sistema eletrónico de recolha e partilha de informação entre a DGS, ACSS e Hospitais

Saúde em Todas as Politicas;

Linhas de orientação clínica;

Maior protagonismo dos cidadãos; 
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa de Incentivo à Diálise Domiciliária (Diálise

Peritoneal e Hemodiálise) e à Diálise Intensiva (Centro de

Diálise ou Domiciliária)

Referenciação precoce do doente, uma melhoria da informação e educação pré diálise,

que permitam a escolha pelas modalidade terapêuticas, bem como facilitar e expandir

acesso a diálise domiciliária, conducente a uma melhoria contínua da qualidade dos

cuidados.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Orientação nº 013/2011 de 09/05/2011
Republicação da lista de Centros de Tratamento de Esclerose Múltipla e de Consultas de

Neurologia de Esclerose Múltipla
Linhas de orientação clínica; Acreditação dos serviços de saúde

Centros de Tratamento para Acessos Vasculares para

Hemodiálise

Lista das Entidades que declararam cumprir os requisitos definidos no âmbito do

processo de reconhecimento

como Centros de Tratamento para Acessos Vasculares para Hemodiálise

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Propostas para a reorganização da prestação de cuidados de

saúde na área da diálise hospitalar, em ambulatório (Setor

Público)

Documento sobre a hemodiálise no sector público com recomendações ao SES Linhas de orientação clínica

Portaria n.º 273/2012. DR 172 SÉRIE I de 2012-09-05 

Ministério da Saúde

Aprova a tabela de preços para os tratamentos de procriação medicamente assistida e

revoga a Portaria n.º 67/2011, de 4 de fevereiro

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 243/2013. DR 78 SÉRIE II de 2013-04-22

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo consultivo da Direção Geral

daSaúde, para recomendação de estratégias apropriadas baseadas na melhor evidência

científica disponível sobre o impacte da doença e da vacinação

Regulação do sector

Despacho n.º 17067/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Programa Nacional de Vacinação - Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o esquema de vacinação universal recomendado do Programa Nacional de

Vacinação 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Vacinação

Prevenção e controlo das doenças abrangidas no PNV: atualização de acordo com a

evidência científica e um conjunto de indicadores (carga da doença; ganhos em saúde;

eficácia e segurança da vacina; estudos de custo-benefício e custo-efetividade);

Cumprimento de metas internacionais no controlo/eliminação/erradicação de doenças

preveníveis pela vacinação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 6378/2013. DR 94 SÉRIE II de 2013-05-16

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, um modelo de intervenção integrada sobre a

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde

sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), e uma comissão de

acompanhamento.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 405/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social -

Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da

Segurança Social

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI).

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

DGS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Proteção, Promoção e Uniformização do Esquema de

Vigilância da Gravidez de Baixo Risco em Portugal

Garantir a adequada vigilância da gravidez, através: 1.Emitir Normas e Orientações de

conduta clínica; 2. Coordenar os Serviços existentes no território Nacional; 3. Manter

formação continuada dos profissionais.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; Linhas de orientação clínica

Programa Nacional de Diagnóstico Pré-Natal

Implementar uma Rede Nacional de Diagnóstico pré-natal; Conhecer os recursos

humanos e as técnicas de diagnóstico realizadas em Portugal; Melhorar os Cuidados em

Diagnóstico Pré-Natal no SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância

Garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do

corpo que limitam o crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades

tipicas para a idade e de crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento.1.

Publicar normativos de orientação ; 2. Coordenar a implementação nacional do

programa; 3. Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Integrar nos

sistemas informáticos do PNSIJ os instrumentos de registo deste programa 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 7402/2013. DR 110 SÉRIE II de 2013-06-07

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à atribuição de cheques-dentista, no âmbito do

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Intervenção Precoce no Cancro Oral

Detetar precocemente lesões de cancro oral; Intervir precocemente em lesões

potencialmente malignas e malignas da cavidade oral; Diminuir a incidência de cancro

oral em fases avançadas / doença disseminada

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida

Minorar as iniquidades de género e prevenir as diferentes formas de violência. Criação

de rede de Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos; Preparação dos

profissionais; edição de referenciais técnicos.

 Saúde em Todas as Politicas

Decreto-Lei n.º 253/2012. DR 229 SÉRIE I de 2012-11-27 

Ministério da Saúde

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, relativo à

criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do

Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao critério geodemográfico da sua

implantação, à designação dos diretores executivos e à composição dos conselhos

clínicos e de saúde

Regulação do sector; 

Despacho n.º 11322/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria um grupo de trabalho com a missão de elaborar uma proposta de reestruturação

dos Laboratórios de Saúde Pública existentes e estabelece a sua constituição
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

O serviço Saúde 24 visa responder às necessidades manifestadas pelos cidadãos em

matéria de saúde, contribuindo para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e

racionalizar a utilização dos recursos existentes através do encaminhamento dos

Utentes para as instituições integradas no SNS mais adequadas. Relatórios de

monitorização e de avaliação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Resolução do Conselho de Ministros n.º 111-C/2012. DR 251

SÉRIE I, 4º SUPLEMENTO de 2012-12-28 

Presidência do Conselho de Ministros: Autoriza a realização da despesa inerente à

prorrogação do contrato do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013. DR 106

SÉRIE I de 2013-06-03

Presidência do Conselho de Ministros

Autoriza a abertura do procedimento do concurso para a adjudicação da exploração do

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde e a prorrogação do atual contrato

até à conclusão daquele procedimento, delegando no Ministro da Saúde a competência

para a prática dos atos a realizar

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 7472/2013. DR 111 SÉRIE II de 2013-06-11

Ministério da Saúde - Gabinete do Ministro

Delega competências no Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, licenciado

Fernando Serra Leal da Costa, com a faculdade de subdelegação, no âmbito do

procedimento pré-contratual de concurso público relativo a aquisição de serviços para a

exploração do Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 8798/2013. DR 128 SÉRIE II de 2013-07-05

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Subdelega competências no Diretor-geral da Saúde, licenciado Francisco Henrique

Moura George, no âmbito do procedimento pré-contratual de concurso público, relativo

à aquisição de serviços para a exploração do Centro de Atendimento do Serviço

Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Resposta a situações de doença aguda/urgência no concelho

de Sintra

Orientar os cidadãos na utilização dos serviços de saúde (ACES Sintra e HFF) em situação

de doença aguda/urgência. Dependente da colaboração SPMS para apoio informático

ao WebService com portal da saúde

Relatório de caracterização da iniciativa até final de 2013

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Rede de referenciação para o apoio intensivo à cessação

tabágica
Elaborar Rede de referenciação para o apoio intensivo à cessação tabágica Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Caracterização das consultas de apoio intensivo à cessação

tabágica

Melhorar a resposta dos serviços do SNS no âmbito do tratamento do tabagismo.

Diagnóstico necessário para a definição da Rede de Referenciação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Co-Funded European Project designed to Evalute the Addict

Value of Comunity Based Programms to Promote Health

Equity – EPHE

Co-Funded European Project designed to Evalute the Addict Value of Comunity Based

Programms to Promote Health Equity – EPHE
Saúde em Todas as Politicas

Relatório da capacidade instalada em oncologia nos

hospitais do SNS 2012

Melhorar a prestação de cuidados de saúde e promover as boas práticas através da

criação da rede de referenciação hospitalar integrada em oncologia e normas de

orientação clínica para patologias oncológicas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto Conectar Estabelecimento de uma rede para realização de espirometrias. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Integrated care pathways for the management of rhinitis

and asthma comorbidity (AIRWAYS-ICP)

Desenvolver vias clínicas integradas para comorbilidades, em idosos, utilizando a asma e

rinite como modelos para outras Doenças Não Transmissíveis.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Criação de interface entre a plataforma das cérebro-

cardiovasculares e o SICO
Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico de situação. Regulação do sector

Despacho n.º 6716/2012. DR 96 SÉRIE II de 2012-05-17

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Estabelece regras específicas para a dispensa das terapêuticas com antirretrovíricos às

pessoas que vivem com VIH/sida e adequada utilização do sistema SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 2175/2013. DR 26 SÉRIE II de 2013-02-06

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antirretrovírica, no âmbito

do Programa Nacional para Infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Melhoria dos cuidados de saúde  Elaborar uma proposta de Rede Nacional de Referenciação da Infeção VIH/sida. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-lei n.º 34/2012, de 14/02

Lei Orgânica do INEM - Reformulação, por um lado, das áreas territoriais de atuação dos

serviços desconcentrados (as Delegações Regionais), passando de 4 para 3, em que a

Delegação Regional do Sul passou a englobar a região de Lisboa e Vale do Tejo, do

Alentejo e do Sul; e por outro, criação de uma nova atribuição para o INEM relacionada

com a formação em emergência médica (definir, coordenar e certificar a formação em

emergência médica dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos,

instituições e serviços do SNS).

Regulação do sector

Despacho 14898/2011, 3/11
Integração dos meios de emergência pré-hospitalar (as VMER e as ambulâncias SIV) na

rede de serviços de urgência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho 13794/2012, de 24/10

Define os Meios de Emergência Médica (Ambulâncias e Motociclos) e de Socorro,

nomeadamente no que respeita à sua dispersão geográfica, a sua tripulação,

competências e relação com a rede de serviços de urgência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho 14041/2012, de 29/10
Define a atividade do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, os seus recursos

humanos, competências, bem como, a articulação com outros intervenientes do SIEM

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho 1393/2013, de 23/01 Regulamenta a atividade de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

INEM
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 13377/2011, de 23/09

Cria a Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência (CRRNEU)

com o propósito de avaliar o estado de implementação da Rede de Emergência Pré-

Hospitalar e das Urgências Hospitalares propondo a melhor forma de manter um

excelente acompanhamento dos Serviços de Emergência Pré -Hospitalar e Urgências.

Regulação do sector

O Despacho n.º 11054/2012 conjunto do Ministro da

Administração Interna e do Ministro da Saúde determinou a

revisão do Regulamento de transporte de doentes por via

terrestre

Como determinado no despacho a revisão foi efetuada por um grupo de trabalho que

congregou a participação de vários especialistas dos Ministérios da Administração

Interna e da Saúde, bem como de representantes da Liga de Bombeiros Portugueses,

permitindo assim que através de uma atuação concertada e coordenada destas

entidades a apresentação de propostas que contribuam para definição de um adequado

quadro regulador.

O grupo de trabalho criado ao qual compete a responsabilidade de rever o Regulamento

de Transporte de Doentes.

Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do serviço de

transporte inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte.

Protocolo com a Administração do Hospital de São João e a Administração Regional de

Saúde do Norte 
Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do Serviço de

Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico da Região Sul.

Protocolo com a Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE, a Maternidade

Alfredo da Costa e a Administração Regional de Lisboa e vale do Tejo 
Regulação do sector

Protocolo de cooperação técnica e operacional para

helitransporte de emergência médica para disponibilização

em regime de partilha com o MAI os meios aéreos.

Protocolo com a EMA, Empresa de Meios Aéreos e a ANPC, Autoridade Nacional de

Proteção Civil 
Regulação do sector

Protocolo de articulação com a Saúde 24
Protocolo com a linha de saúde 24 da Direção Geral de Saúde e a linha de Emergência

Médica do INEM, para monitorização das transferências das chamadas interinstitucionais 
 Regulação do sector

Via Verde AVC
Programa que tem por objetivo orientar os doentes com sinais e sintomas de AVC para

o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Coronária

Programa que pressupõe a identificação precoce de uma situação de enfarte agudo do

miocárdio e o seu transporte célere até ao local mais próximo disponível com

capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão arterial.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

INEM
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Via Verde Trauma

Define os procedimentos a seguir quando são recebidas vítimas de trauma nas

urgências dos hospitais. Este procedimento nasce da necessidade reconhecida de

melhorar a resposta hospitalar às vítimas deste tipo de patologia, através da

identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos mecanismos de pedido

de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de socorro e da definição do

encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores condições de

tratamento definitivo.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Sépsis

Visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde um

protocolo de identificação rápida e inicio imediato de medidas terapêuticas a todos os

doentes com Sépsis grave.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Implementação do PNDAE (ver TEMA: Saúde Pública) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alargamento da rede SIV

Implementação de Ambulâncias SIV em regiões distantes dos grandes centros,

melhorando desta forma o acesso a cuidados diferenciados das populações

desfavorecidas. Ampliação da Rede SIV integrada nos SUB

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alargamento da rede PEM

O Despacho n.º 13794/2012, de 24 de outubro vem determinar, entre outros, que as

ambulâncias de socorro constituídas como Postos de Emergência Médica devem ser

sediadas em todos os concelhos de Portugal continental.

Regulação do sector

Alargamento do transporte de recém-nascidos a pediátrico

Alargamento do sistema de transporte de doentes críticos em idade neonatal (Recém

Nascidos) a um sistema organizado de transporte inter-hospitalar que respondesse de

forma regular e uniforme a todas as crianças (até aos 18 anos), que necessitem de

cuidados intensivos e tratamento em unidades especializadas, com recursos técnicos e

humanos adequados à gravidade da sua situação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Transporte Inter-Hospitalar do Doente Crítico

Dispositivo nos Serviços de Urgência, com recursos partilhados, que veio promover a

resposta integrada ao doente urgente/emergente, potenciando a adequação do

transporte inter-hospitalar do doente crítico e garantindo a continuidade dos cuidados

ao doente crítico, desde o primeiro atendimento numa unidade de urgência até à

chegada à unidade de tratamento definitivo. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho 14898/2011, 3/11 (ver TEMA: Governação)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho 14898/2011, 3/11 (ver TEMA: Governação)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho 1393/2013, de 23/01 e Despacho n.º 4651/2013,

de 03/04
(ver TEMA: Governação)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Transporte Inter-Hospitalar do Doente Crítico (ver TEMA: Cuidados de Emergência e Urgência)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

INEM
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Relatório de Implementação da Rede de Meios de

Emergência Pré-Hospitalar (2012)

Foi concretizado o Plano de Implementação da Rede de Meios de Emergência Pré-

Hospitalar relativo ao ano de 2012.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Plano de Implementação da Rede de Meios de Emergência

Pré-Hospitalar (2013)
Continuação em 2013 da orientação seguida em 2012.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Reorganização geográfica dos helicópteros

Foram reorganizados geograficamente os helicópteros, com vista a uma melhor

cobertura geográfica e disponibilização de mais um, em Ponte Sor, embora sem equipa

médica permanente

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Comissão para Informatização Clínica (CIC), criada em finais

de 2011, 

O INEM participa enquanto elemento integrante. Projeto da nova orientação estratégica

para a informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde SNS em harmonia com as

diretrizes do Ministério da Saúde.

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling

System
Sistema de Triagem Médica Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System

Sistema Inovador de Triagem Médica que permite uma avaliação rápida das condições

clinicas das vítimas para estabelecer prioridades no acionamento dos meios de

emergência médica. É um modelo tem por base um algoritmo de decisão que permitirá

maior objetividade no atendimento, diminuição da aleatoriedade e, consequentemente,

do erro no tratamento das chamadas, avaliação sistemática e criteriosa de todas as

situações e, ainda, maior rapidez no acionamento, através da priorização precoce dos

eventos, com consequente diminuição nos tempos de resposta.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

I CARE ( I ntegrated C linical A mbulance RE cord)

Sistema Inovador de que veio promover a melhoria da acessibilidade aos cuidados de

saúde, melhorando a informação disponibilizada aos intervenientes no processo e

agilizando a entrada dos utentes nos serviços de urgência com a receção prévia de

informação eletrónica e sua integração com as aplicações das unidade de saúde.

Melhorar a monitorização/ auditorias. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho 14898/2011, 3/11
Integração dos meios de emergência pré-hospitalar (as VMER e as ambulâncias SIV) na

rede de serviços de urgência
Regulação do sector

INEM
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Carta de Equipamentos Pesados da Saúde, em elaboração

pelo Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Despacho

Secretário de Estado da Saúde (SES) n.º 3484/2013, de 5 de

março (publicação)

Objetivos principais e imediatos:

a. Proceder à Revisão da Carta de Equipamentos de Saúde que data de 1998;

b. Aferir a capacidade atual instalada no SNS de Equipamentos Médicos Pesados, em

particular em Medicina Nuclear, Radiologia e Radioncologia;

c. Aferir as necessidades de substituição, aquisição ou abate destes equipamentos, de

acordo com o tempo de vida previsível dos mesmos;

d. Disponibilizar informação atualizada sobre a oferta pública atual para a realização de

meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas áreas atrás referidas,

determinando-se relativamente a 31 de Dezembro de 2012:

i. O parque de equipamentos médicos pesados existentes no SNS

ii. A sua localização;

iii. Os recursos humanos que lhe estão afectos;

iv. A sua produção referente ao ano de 2012.

A partir da informação recolhida procurou-se:

a. Aferir se a capacidade atual instalada de equipamentos médicos pesados é suficiente

para suprir as necessidades do SNS;

b. Avaliar a necessidade de recurso ao setor convencionado;

c. Permitir a rentabilização da capacidade instalada existente através da divulgação da

oferta pública existente junto da rede pública dos hospitais do SNS;

d. Sustentar as decisões em matéria de aquisições e/ou substituições futuras,

permitindo a realização de gastos sustentados nesta área;

e. Lançar as bases de criação de um sistema de informação dinâmico e

permanentemente atualizado relativo a esta matéria. Relatório do GT em finalização. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Avaliação da capacidade instalada e necessidades de camas

SMI/UCI, pelo Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS)

n.º 4320/2013, de 25 de março (publicação)

Proceder à avaliação da capacidade instalada e necessidades nacionais de camas de UCI

em Portugal Continental, bem como dos diferentes patamares de articulação com os

demais níveis organizativos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Relatório do GT em

finalização. Documento de trabalho não publicado

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Avaliação da capacidade instalada e necessidades em

cuidados continuados integrados, pelo Grupo de Trabalho

(GT) criado por Despacho Secretário de Estado Adjunto do

Ministro da Saúde e Secretário de Estado da Solidariedade e

da Segurança Social n.º 8190/2013, de 24 de junho

(publicação)

Proceder à avaliação da capacidade instalada e necessidades em cuidados continuados

integrados em Portugal Continental, incluindo revisão das tipologias e modelo de

referenciação e articulação com as unidades hospitalares, de cuidados primários e

estruturas na dependência da Segurança Social. Relatório do GT em elaboração.

Documento de trabalho não publicado

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Regulação do sector

Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013

Demografia, alteração estrutura populacional, estado de saúde, incapacidade. Paginas

30 a 34

http://www.acss.min-

saude.pt/Portals/0/Relatorio%20Implementação%20e%20Monitorização%20RNCCI%20

%20Março%20v3.pdf

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013

Resposta da RNCCI a nivel regional e nacional - necessidades de implementação. Paginas

39 a 41

http://www.acss.min-

saude.pt/Portals/0/Relatorio%20Implementação%20e%20Monitorização%20RNCCI%20

%20Março%20v3.pdf

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho nº 6716/2012 de 9 de Maio
Estabelece regras especificas para a dispensa das terapêuticas co antiretroviricos às

pessoas que vivem com VIH/Sida e adequada utilização do sistema SI. VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento;  

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

ACSS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho nº 2175/2013 de 30 de Janeiro
Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antiretrovírica, no ambito

do Programa Nacional para infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento;  

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decreto-Lei nº 75/2013
Alargamento do ambito de aplicação da dispensa de medicamentos para tratamento no

período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento; 

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Proposta de Circular Interna - Taxas Moderadoras em dívida

Devido à problemática das taxas moderadoras em dívida e os meios disponíveis para

cobrar aqueles créditos, deliberou o Conselho Directivo que, quando a lei do Orçamento

fosse publicada, se remetesse ao CD uma proposta de Circular.A Lei do Orçamento de

Estado 2012 contemplou esta situação, instituindo a contra-ordenação pela

utilizaçãodos serviços de saúde sem pagamento de taxa moderadora (Decreto-Lei nº 64-

B/2011 - artigo 193º).

Regulação do sector; 

Despacho 13795/2012, de 24 de outubro 
Processo de Reorganização e actualização das listas dos utentes dos médicos de

medicina geral e familiar
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Medida tendo em vista o reforço da articulação e complementaridade técnica e

assistencial e melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis.
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 41/2013, de 1 de Fevereiro, dos Ministérios das

Finanças, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social

Estipula os preços dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas Unidades de

Internamento e de Ambulatório da RNCCI, a praticar no ano de 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Resolução da Assembleia da República n.º 16/2013, de 26

de Fevereiro

A Assembleia da República recomenda ao Governo que, com caráter de urgência,

promova as diligências necessárias para assegurar, a partir do início do ano de 2013, a

abertura e o funcionamento das UCCI já concluídas ou cuja conclusão se verifique até

final de 2013

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Resolução da Assembleia da República n.º 18/2013, de 7 de

Março

A Assembleia da República recomenda ao Governo: -O investimento público em

unidades públicas de CCI e de cuidados paliativos; -A contratualização com as unidades

que se encontram prontas a funcionar; -O investimento prioritário na disponibilização

de mais camas nas zonas particularmente carenciadas

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

DL 124/2011 DE 29 de Dezembro; DL 22/2012, de 30 de

Janeiro; DL 17/2012, de 26 de Janeiro

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

DL 69/2013, de 17 de Maio

Procede à criação do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., por fusão do Centro

Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E., e do Hospital de Faro, E.P.E
Regulação do sector

Portal do Utente e do profisisonal
Portal dedicado aos utentes e aos profissionais, que inclui informação clinica, serviços e

prestadores de cuidados disponibilizados pelo SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SICO - Sistema de Informação dos certificados de Óbito

Permitir uma articulação das entidades envolvidas no processo de certificação dos

óbitos, com vista a promover uma adequada utilização dos recursos, a melhoria da

qualidade e do rigor da informação e a rapidez de acesso aos dados em condições de

segurança e no respeito pela privacidade dos cidadãos.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ACSS
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Implementação do SGTD

Sistema de informação que suporta as actividades e a gestão integrada do processo de

transporte programado de doentes, desde a sua requisição à respectiva contabilização,

no quadro de intervenção de todos os seus intervenientes, através da automatização e

captura de dados das requisições de transporte, submetendo-os a um workflow de

aprovação no respeito absoluto da requisição original, criando condições imediatas para

a desmaterialização do processo, em condições de absoluta transparência. 


Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 28/2013 do Sr. Ministro da Saúde

Recomendações referentes aos pontos 25 – “Política de administração de acesso de

utilizadores” e 26 – “Política de alterações a programas e sistemas” que as mesmas

serão vertidas no manual de controlo interno da ARS nesta área.

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho nº 16843/2011 SES
Grupo de Trabalho ao qual compete a responsabilidade de estudar, analisar e propor

medidas no âmbito do transporte de doentes não urgentes
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho nº 1360/2012 SES

Operacionalização e acompanhamento da implementação do novo regime de

transporte não urgente de doentes no âmbito das conclusões e propostas apresentadas

pelo grupo de trabalho criado através do Despacho 16843/2011 do SES

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Lei11/2012

Estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de medicamentos, procedendo à

sexta alteração ao regime jurídico dos medicamentos de uso humano, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e à segunda alteração à Lei n..º 14/2000, de

8 de agosto

Política do Medicamento

Lei62/2011

Cria um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade

industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos

genéricos, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de

Agosto, e à segunda alteração ao regime geral das comparticipações do Estado no preço

dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Decreto-Lei103/2013

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, que aprova o

regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, alterando o

processo de aprovação e os prazos de definição dos preços de referência 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Decreto-Lei75/2013

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2009, de 12 de janeiro, que

estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos e serviços

prestadores de cuidados de saúde, dispensem medicamentos para tratamento no

período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório 

Política do Medicamento

Decreto-Lei34/2013

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro, que

aprova o regime da formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e

dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados, e estabelece um

mecanismo de definição dos preços dos medicamentos sujeitos a receita médica que

não tenham sido objeto de avaliação prévia para efeitos de aquisição pelos hospitais do

Serviço Nacional de Saúde, nem de decisão de comparticipação 

Política do Medicamento

Decreto-Lei172/2012
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, que regula o

horário de funcionamento das farmácias de oficina
Política do Medicamento

Decreto-Lei152/2012

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro, que

aprova o regime da formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e

dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Decreto-Lei112/2011
Aprova o regime da formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita médica e

dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparticipados 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

ARS Algrave

ARS Centro
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Portaria (I Série)Portaria n.º 224-A/2013 

Primeira alteração à Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, que estabelece o regime

jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os modelos de

receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como define as

obrigações de informação a prestar aos utentes

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento

Portaria (I Série)135-B/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 91/2013, de 28 de fevereiro, que estabelece para 2013

os países de referência e os prazos de revisão anual de preços dos medicamentos 

Política do Medicamento;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria (I Série)91/2013
Estabelece para 2013 os países de referência e os prazos de revisão anual de preços dos

medicamentos, e revoga a Portaria n.º 1041-A/2010, de 7 de outubro 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)14/2013

Primeira alteração à Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, que define o horário

padrão de funcionamento das farmácias de oficina, regula o procedimento de

aprovação e a duração, execução, divulgação e fiscalização das escalas de turnos, bem

como o valor máximo a cobrar pelas farmácias de turno pela dispensa de medicamentos

não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)411-A/2012

Suspende a aplicação do disposto nos n.º 1 do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º da Portaria

n.º 4/2012, de 2 de janeiro, no que se refere aos prazos estabelecidos para efeitos da

revisão anual de preços de medicamentos para o ano de 2013 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)340/2012

Regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da prescrição e dispensa de

medicamentos, cria as Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada Administração

Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas atribuições, composição e

funcionamento 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)277/2012

Define o horário padrão de funcionamento das farmácias de oficina, regula o

procedimento de aprovação e a duração, execução, divulgação e fiscalização das escalas

de turnos, bem como o valor máximo a cobrar pelas farmácias de turno pela dispensa

de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia anterior, e

revoga a Portaria n.º 31-A/2011, de 11 de jan 

Regulação do sector;  

Política do Medicamento

Portaria (I Série)137-A/2012

Estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos,

os modelos de receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como

define as obrigações de informação a prestar aos utentes

Regulação do Sector. 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portaria (I Série)4/2012
Estabelece as regras de formação dos preços dos medicamentos, da sua alteração e da

sua revisão anual, bem como os respectivos prazos 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)3/2012 Autoriza a revisão do preço do medicamento a título excepcional 
Regulação do sector;  

Política do Medicamento

Portaria (I Série)300/2011

Mantém no escalão B do anexo à Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro, as

associações de antiasmáticos e ou broncodilatadores e revoga a Portaria n.º 289-

A/2011, de 3 de Novembro

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)289-A/2011

Mantém em vigor até 1 de Dezembro de 2011 a inclusão das associações de

antiasmáticos e ou de broncodilatadores (5.1) no escalão B, decorrente da Portaria n.º

1263/2009, de 15 de Outubro, e do artigo 3.º da Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de

Setembro 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Portaria (I Série)267-A/2011

Define as condições de inclusão de novos medicamentos no regime especial de

comparticipação respectivo, quer se trate de medicamentos utilizados no tratamento de

determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Portaria (II Série)194/2012
Revê o regime especial de comparticipação de medicamentos destinados ao tratamento

da doença de hepatite C 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

INFARMED
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Despacho10366/2013

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2013-2014, emitidas a partir de 1 de agosto de

2013, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho8990-C/2013 Altera o despacho nº. 15700/2012 (Modelos de Receita Médica) 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho6251/2013

Subdelega competências no Conselho Diretivo do INFARMED - Autoridade Nacional do

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., relativas a inclusão, ou exclusão, de

medicamentos genéricos nas listas de medicamentos comparticipados 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho4631/2013
Despacho - Pagamento das comparticipações do Estado na compra de medicamentos

dispensados a beneficiários pela ADSE 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho4516/2013
Assistência na doença aos Militares das Forças Armadas (ADM) - Comparticipação de

medicamentos 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho4138/2013

Define o que se entende por objetos de valor insignificante e relevantes para a prática

da medicina ou da farmácia, no âmbito de atividades de promoção e publicidade de

medicamentos (artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, republicado

pelo Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro) 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho4115/2013
Determina que a comparticipação às farmácias, por parte dos sistemas de assistência na

doença da GNR e da PSP, passa a constituir encargo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho4005/2013

Estabelece que o pagamento das comparticipações do Estado na compra de

medicamentos dispensados a beneficiários dos subsistemas de saúde passa a ser

encargo do SNS, a partir do dia 1 de abril de 2013 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho2175/2013
Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antirretrovìrica, no âmbito

do Programa Nacional para Infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho16519/2012
Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos de medicamentos,

para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de janeiro de 2013

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho14242/2012

Altera o anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de dezembro de 2010, que definiu as condições de

dispensa e utilização de medicamentos prescritos a doentes com artrite reumatoide,

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e

psoríase em placas

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Política do Medicamento

Despacho14094/2012

Altera o despacho n.º 8599/2009, de 19 de março, publicado no Diário da República, 2.ª

série, n.º 60, de 26 de março de 2009, que definiu as condições a que obedece a

comparticipação de medicamentos destinados ao tratamento da esclerose lateral

amiotrófica (ELA) 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Política do Medicamento

Despacho13796/2012

Altera o despacho n.º 10910/2009, de 22 de abril, publicado no Diário da República, 2.º

série, n.º 83, de 29 de abril de 2009, que definiu as condições de dispensa e utilização

de medicamentos para o tratamento da infertilidade, em especial os da procriação

medicamente assistida 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Política do Medicamento

Despacho13654/2012

Aditamento ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 139, de 15 de junho de 2004, que definiu as condições de

dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento da esclerose múltipla 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento
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Despacho13382/2012

Determina que a prescrição de medicamentos, para dispensa em regime de ambulatório

pelas farmácias hospitalares, é obrigatoriamente realizada através de sistemas de

prescrição eletrónica 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento

Despacho12650/2012

Altera o n.º 4 e o anexo do despacho n.º 14123/2009, de 12 de junho, publicado no

Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho de 2009 (condições a que

obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao tratamento da reumatoide

e a espondilite anquilosante)

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12648/2012
Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos de medicamentos,

para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de outubro de 2012

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho8809/2012
Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos, para vigorar no

trimestre civil que se inicia em 1 de julho de 2012

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho6716/2012
Estabelece regras específicas para a dispensa das terapêuticas com antirretrovíricos às

pessoas que vivem com VIH/sida e adequada utilização do sistema SI.VIDA 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho4343/2012
Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos, para vigorar no

trimestre civil que se inicia em 1 de abril de 2012 

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Despacho772/2012
Introduz alterações às condições de comparticipação de medicamentos prescritos para

a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, cardíaco e hepático alogénico 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Política do Medicamento

Despacho772/2012
Introduz alterações às condições de comparticipação de medicamentos prescritos para

a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, cardíaco e hepático alogénico 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho17117/2011
Aprova os preços de referência unitários dos grupos homogéneos, para vigorar no

trimestre civil que se inicia em 1 de Janeiro de 2012 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho15096/2011

Determina, no âmbito do regime da prescrição electrónica de medicamentos, a

actualização dos dados relativos à identificação dos prescritores médicos, médicos

dentistas e odontologistas, para efeitos de comparticipação e monitorização da

prescrição 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde;

Politica do Medicamento

Despacho13020/2011

Consolida a disciplina que rege o regime especial de comparticipação dos

medicamentos prescritos a doentes com doença de Alzheimer ou demência de

Alzheimer 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Política do Medicamento

Despacho13015/2011

Aprovação dos preços de referência unitários dos grupos homogéneos de

medicamentos para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de Outubro de 2011.

Revoga o despacho n.º 19125-B/2010, de 23 de Dezembro, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 249, de 27 de Dezembro de 2010 

Política do Medicamento

Despacho9187/2011

Define a situação de excepção do prescritor de medicamentos por via electrónica e

esclarece o respectivo procedimento, de acordo com o estipulado na alínea d) n.º 2 do

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 198/2011 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento
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Despacho8680/2011

Altera o anexo do despacho n.º 3/91, de 8 de Fevereiro, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 64, de 18 de Março de 1991, que determina o acesso aos

medicamentos pelos doentes insuficientes renais crónicos e transplantados renais 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação873/2013

Aprova o regulamento que disciplina, de acordo com o n.º 3 do artigo 124.¿ do Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de

fevereiro, a autorização, fabrico, distribuição e a dispensa dos medicamentos alergénios

destinados a um doente específico

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Proposta de Plano para a cedência de medicamentos para a

cessação tabágica no sns

Esta proposta tem como finalidade facilitar o acesso às terapêuticas farmacológicas de

tratamento da dependência tabágica, aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS),

no âmbito da aplicação do “Programa-tipo de atuação em Cessação Tabágica”, da DGS,

tendo em vista aumentar o número de tentativas e as taxas de sucesso do tratamento.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Grupo de Trabalho para a elaboração de um “Plano

detalhado que permita a Introdução de produtos

Comparticipados para a Cessação Tabágica”

Finalidade de facilitar o acesso às terapêuticas farmacológicas de tratamento da

dependência tabágica, aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da

aplicação do “Programa-tipo de atuação em Cessação Tabágica”, da DGS, tendo em vista

aumentar o número de tentativas e as taxas de sucesso do tratamento.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Despacho n.º 4294-A/2013, de 22 de março 

Estabelece a redução de 15% aos PVP (preços máximos de venda ao público) fixados

pelo artigo 3.º da Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho, a qual define os preços

máximos de venda ao público das tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia

e cetonúria, e das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos doentes com diabetes.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Proposta de regulamentação/emissão de recomendações

relativas às atividades abrangidas pelo despacho Despacho

nº 7021/2013, de 30 de maio 

Proposta de regulamentação/emissão de recomendações relativas às atividades

abrangidas pelo despacho Despacho nº 7021/2013, de 30 de maio, tal como

estabelecido na alínea a) do artigo 15º do despacho supracitado.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Decreto-Lei para o estabelecimento de regime de

compaticipação de dispositivos médicos

e

Portaria para o estabelecimento de regime de

comparticipação de câmaras expansoras

Estabelecimento de regime de Comparticipação de Câmaras Expansoras, em

consonância com as conclusões do relatório do Grupo de Trabalho (GT) na área dos

“cuidados respiratórios domiciliários - comparticipação de câmaras expansoras”,

coordenado pela ACSS, I.P., e constituído por representantes do INFARMED, I.P., ACSS,

I.P., DGS, SPMS, E.P.E., ARS do Alentejo, ARS do Algarve, ARS Centro, ARS LVT, ARS

Norte, e dos Centro Hospitalares LN, SJ e UC. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Relatório da revisão dos preços e taxas de comparticipação

dos dispositivos médicos e dispositivos médicos para

diagnóstico in vitro utilizados na gestão da diabetes. 

Revisão da Portaria nº 364/2010, de 23 de junho, relativa à definição de preço máximo

de venda ao público dessas tiras-teste para determinação da Glicemia, cetonemia e

cetonúria, agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Criação de uma aplicação informática para emissão de

certificados e declarações para efeitos de exportação –

Portal SIOMS – entrada em vigor 15.07.2013- projecto SIM

Plataforma electrónica online dedicada a facilitar e simplificar a requisição de pedidos

de documentos para efeitos de exportação

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento;

Criação do módulo online dedicado a submissão de

autorizações de introdução no mercado e de alterações aos

termos da AIM para manutenção do ciclo de vida do

medicamento

Plataforma electrónica online dedicada a submissão de autorizações de introdução no

mercado e de alterações aos termos da AIM para manutenção do ciclo de vida do

medicamento

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Grupo de Trabalho para a reestruturação dos Laboratórios

de Saúde Pública

O grupo de trabalho tem como missão elaborar uma proposta de reestruturação dos

Laboratórios de Saúde Pública existentes, organizando a Rede de Laboratórios de Saúde

Pública. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/08/161000000/2935729357.pdf Documento de trabalho

em elaboração.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação da Comissão Coordenadora do Tratamento das

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

A Comissão assegura a monitorização e avaliação do tratamento das doenças

lisossomais de sobrecarga através da criação e manutenção de um Registo Nacional de

Doentes Portadores destas patologias e desenvolvimento de estudo de coorte. A

Comissão coordena-se com o INSA e com os centros de excelência nomeados pelas ARS.

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/02/033000000/0644606447.pdf

Regulação do sector;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Acordo Ministério da Saúde e Apifarma - 14/05/2012 Visa redução na despesa do SNS com medicamentos hospitalares e de ambulatório.
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

 Política do Medicamento

Aditamento acordo Ministério da Saúde e Apifarma -

24/09/2013
Visa redução na despesa do SNS com medicamentos hospitalares e de ambulatório.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

 Política do Medicamento

Acordo Negocial entre o Ministério da Saúde e a Liga dos

Bombeiros Portugueses - 16/03/2012

Determina as condições de prestação do serviço de transporte de doentes (preços,

faturação, cobrança)
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 95/2013. D.R. n.º 44, Série I de 2013-03-04

Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à

Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas instituições do Serviço Nacional de

Saúde e revoga a Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Lei n.º 52/2012. D.R. n.º 172, Série I de 2012-09-05 Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 8677/2011. D.R. n.º 122, Série II de 2011-06-

28

Define as experiências piloto de CCISM, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados, a iniciar em 2011

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 184/2012. D.R. n.º 153, Série I de 2012-08-

08

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, tornando

obrigatória a instalação de equipamentos de desfibrilhação automática externa em

locais de acesso público

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 15746/2011. D.R. n.º 223, Série II de 2011-11-

21

Define, para 2012, o contingente de médicos aposentados que podem ser contratados

pelo Serviço Nacional de Saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 94/2013. D.R. n.º 137, Série I de 2013-07-18

Prorroga o período de vigência do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, que aprova

um regime excecional de contratação de médicos aposentados pelos serviços e

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 381/2012. D.R. n.º 226, Série I de 2012-11-22
Primeira alteração ao Regulamento do Programa de Tratamento Cirúrgico da

Obesidade, aprovado pela Portaria n.º 1454/2009, de 29 de dezembro

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 139/2013. D.R. n.º 195, Série I de 2013-10-

09

Estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de

prestações de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da rede

nacional de prestação de cuidados de saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 10428/2011. D.R. n.º 158, Série II de 2011-08-

18.

Adopta medidas relativas à contratação de pessoal médico em regime de prestação de

serviços

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 10429/2011. D.R. n.º 158, Série II de 2011-08-

18.

Adopta medidas de redução de custos com trabalho extraordinário para os serviços e

estabelecimentos da área da saúde, incluindo os de natureza empresarial

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012. D.R. n.º

37, Série I de 2012-02-21

Aprova os critérios de determinação do vencimento dos gestores das entidades públicas

integradas no Serviço Nacional de Saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SGMS

INSA
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Decreto-Lei n.º 138/2013. D.R. n.º 195, Série I de 2013-10-

09

Define as formas de articulação do Ministério da Saúde e os estabelecimentos e serviços

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade

social, bem como estabelece o regime de devolução às Misericórdias dos hospitais

objeto das medidas previstas nos Decretos-Leis n.os 704/74, de 7 de dezembro, e

618/75, de 11 de novembro, atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do

SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 163/2013. D.R. n.º 80, Série I de 2013-04-24
Aprova as tabelas de preços a praticar pelo Serviço Nacional de Saúde, bem como o

respetivo Regulamento

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 260-A/2011. D.R. n.º 150, Suplemento, Série I

de 2011-08-05

Procede à revisão do valor das taxas devidas pelo pagamento de actos das autoridades

de saúde e de serviços prestados por outros profissionais de saúde pública
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 113/2011. D.R. n.º 229, Série I de 2011-11-

29

Regula o acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes no

que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de

benefícios

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 306-A/2011. D.R. n.º 242, Suplemento, Série I

de 2011-12-20

Aprova os valores das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde, bem como as

respectivas regras de apuramento e cobrança

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 142-B/2012. D.R. n.º 94, Suplemento, Série I de

2012-05-15

Define as condições em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos

com o transporte não urgente de doentes que seja instrumental à realização das

prestações de saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 178-B/2012. D.R. n.º 107, Suplemento, Série I

de 2012-06-01

Primeira alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que define as condições

em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura os encargos com o transporte não

urgente de doentes que seja instrumental à realização das prestações de saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 10783-A/2011. D.R. n.º 167, Suplemento,

Série II de 2011-08-31

Fixa a meta de referência para a redução dos custos operacionais dos hospitais, centros

hospitalares e unidades locais de saúde integrados no sector empresarial do Estado,

para 2012, num valor inferior em 11 % ao de 2011

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 258/2013. D.R. n.º 155, Série I de 2013-08-13

Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e

organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a

pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 
Discussão pública do relatório do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar: "Os

cidadãos no centro do sistema. Os profissionais no centro da mudança"

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

USF Modelo C
Discussão pública sobre condições de abertura das USF Modelo C ao setor social e

cooperativo

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos

Aditivos e das Dependências 2013 – 2020  PNRCAD 

Documento estratégico, elaborado no âmbito da Estrutura de Coordenação para os

Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que terá uma

vigência até 2020

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde no SNS

2012

No relatório pode ler-se que o SNS não só manteve o nível de acesso aos cuidados de

saúde verificado em anos anteriores, como também possibilitou uma melhoria
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Relatório da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional

de Emergência e Urgência (CRRNEU)

A proposta da CRRNEU aponta recomendações:

- Organização, gestão e estrutura

- Rede Nacional de Serviços de Urgência - Níveis de responsabilidade e pontos da rede

- Rede de ReferenciaçãoRede de Urgência / Emergência em Pediatria

- Rede Nacional de Viaturas de Emergência Médica

- Sistema de Helicópteros de Emergência Médica em Portugal Continental

- Recomendações sobre competências e formação em urgência/emergência 

- Requisitos para a informatização clínica dos serviços de urgência 

- Qualidade e indicadores de qualidade em urgência/emergência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Relatório "Monitorização da Prescrição de Medicamentos de 

Ambulatório e Meios Complementares de Diagnóstico e

Terapêutica - Indicadores Nacionais e Locais (fevereiro 2011

a dezembro 2012)".

Ministério da Saúde divulga dados sobre prescrição de medicamentos de ambulatório e

MCDT entre fevereiro 2011 e dezembro 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Relatório "Análise do Mercado de Medicamentos, em

Ambulatório - dezembro 2012"

O relatório mostra que os portugueses consumiram mais 5,8 milhões de embalagens de

medicamentos e pouparam mais de 190 milhões de euros

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da

capacidade instalada e necessidades em cuidados

continuados integrados em Portugal continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capacidade instalada e

necessidades em cuidados continuados integrados em Portugal continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho (GT) para proceder à revisão da Carta de

Equipamentos Pesados da Saúde

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à revisão da Carta de Equipamentos

Pesados da Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão de Avaliação da Prossecução de Desenvolvimento

do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa Oriental

Cria, na dependência do Ministro da Saúde, a Comissão de Avaliação da Prossecução de

Desenvolvimento do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa Oriental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão Coordenadora do Tratamento das Doenças

Lisossomais de Sobrecarga (CCTDLS) 

Cria a Comissão Coordenadora do Tratamento das Doenças Lisossomais de Sobrecarga

(CCTDLS) e estabelece a sua constituição e competências
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de Trabalho para proceder à elaboração de relatório,

definindo proposta de metodologia de integração dos níveis

de cuidados de saúde para Portugal Continental

Cria o Grupo de Trabalho para proceder à elaboração de relatório, definindo proposta

de metodologia de integração dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo técnico no âmbito do planeamento estratégico e

operacional da rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde

(SNS)

Cria o grupo técnico no âmbito do planeamento estratégico e operacional da rede

hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para proceder à avaliação da situação

nacional dos Blocos Operatórios em Portugal Continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da situação nacional dos

Blocos Operatórios em Portugal Continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para proceder à avaliação da capacidade

instalada e necessidades nacionais de camas de UCI em

Portugal Continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capacidade instalada e

necessidades nacionais de camas de UCI em Portugal Continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SGMS
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Grupo de Trabalho para proceder ao desenvolvimento da

rede de Centros de Excelência

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao desenvolvimento da rede de Centros

de Excelência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases

dos Cuidados Paliativos

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade de

propor uma nova metodologia relativa à transferência dos

encargos das Autarquias com os trabalhadores em matéria

de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento do SNS

Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade de propor uma nova

metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias com os trabalhadores

em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento do SNS

Saúde em Todas as Politicas

Grupo de trabalho para avaliar possíveis causas de

diminuição de transplantações de órgãos em Portugal e

propor medidas corretivas

Cria um grupo de trabalho para avaliar possíveis causas de diminuição de

transplantações de órgãos em Portugal e propor medidas corretivas

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de trabalho para a revisão do Regulamento do

Transporte de Doentes

Cria um grupo de trabalho para a revisão do Regulamento do Transporte de Doentes e

estabelece a sua constituição

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade de

analisar as condições de devolução às misericórdias das

unidades de saúde, que na sequência do disposto no

Decreto -Lei n.º 704/74, de 7 de dezembro, se encontram

sob gestão pública

Cria um grupo de trabalho no âmbito da devolução às misericórdias das unidades de

saúde e estabelece a sua composição e respetivas atribuições

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo Técnico na área da Diálise Hospitalar Cria o grupo técnico na área da diálise hospitalar

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Designa para integrar o grupo técnico da área da diálise hospitalar, o enfermeiro

especialista António Maria Sousa Vale, do Centro Hospitalar de São João, E. P. E.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão paritária de acompanhamento do Protocolo de

Cooperação celebrado entre o Ministério da Saúde e a

União das Misericórdias Portuguesas, em 27 de março de

2010

Constituição da comissão paritária de acompanhamento do Protocolo de Cooperação

celebrado entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, em 27

de março de 2010

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Comissão de coordenação do Sistema Nacional de

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI)

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Grupo de trabalho para estudar e propor medidas no

âmbito do transporte de doentes não urgentes

Cria um grupo de trabalho para estudar e propor medidas no âmbito do transporte de

doentes não urgentes

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo técnico para o desenvolvimento dos cuidados de

saúde primários

Constituição do grupo técnico para o desenvolvimento dos cuidados de saúde

primários, respectivas competências e composição

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de análise - hemofilia e doenças afins
Cria um grupo de trabalho com o objectivo de analisar a situação do País e propor

modelos de tratamento da hemofilia e doenças afins

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Dec-Lei n.º 67/2013, de 17 de Maio -MS
Prorroga até 30 de junho de 2013 o prazo para a manutenção transitória na organização

interna das ARS,IP, das unidades de intervenção local do ex. IDT,IP.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Portaria n.º 25/2013, de 14 de Janeiro 
Encargos Plurianuais com contratos de atribuição de financiamento público a programas

e estruturas sócio sanitárias de RRMD 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Portaria 258/2013 de 13 agosto Harmonização de processos de financiamento de projetos no âmbito do MS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Intervenção Preventiva com Grupos Vulneráveis – A

experiência do Programa de Intervenção Focalizada 

O Programa de Intervenção Focalizada, adiante designado por PIF, desenvolvido pelo

Instituto da Droga e da Toxicodependência - IDT, I.P., adiante designado por IDT, foi um

programa de prevenção para grupos vulneráveis no âmbito da área de missão da

Prevenção.O PIF constituiu-se como uma primeira medida, na área da prevenção

selectiva das toxicodependências, com a qual o IDT pretendeu ensaiar novas

metodologias para o desenvolvimento de projectos mais estruturados,

desburocratizados e assentes num sistema de selecção, financiamento, monitorização e

avaliação, que garantissem um retorno eficiente dos meios afectos, através de um

aumento da qualidade da intervenção com os grupos identificados como prioritários,

assim como um apuramento dos resultados obtidos junto dos mesmos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Linhas Orientadoras para o Tratamento e Reabilitação em

Comunidade Terapêuticas

Documento orientador dos procedimentos para licenciamento e operacionalização para

unidades privadas no âmbito do tratamento em comportamentos aditivos e

dependências, nomeadamente Comunidades Terapêuticas 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Rede de Referênciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos Aditivos e das Dependências

Documento orientador que define, dentro de uma nova arquitetura institucional, as

relações de complementaridade e de apoio técnico entre as entidades intervenientes

no tratamento dos comportamentos aditivos e das dependências - desde os Cuidados

de Saúde Primários, aos Serviços Locais de Saúde Mental (de Adultos e da Infância e

Adolescência), às Equipas de apoio à Cessação Tabágica e aos Serviços Especialidades

Médico-Cirúrgicas Hospitalares, passando pelas Unidades de Intervenção Local, de

forma a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional.                                                                                   

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão

Estas Linhas Orientadoras pretendem sistematizar e harmonizar um conjunto de

orientações, que sustentem e potenciem a capacidade de intervenção das CDT,

consolidando a sua identidade e garantindo que estejam acessíveis ao universo dos

indiciados, famílias e outros parceiros, procedimentos, respostas e intervenções

idênticos, alcançar níveis de qualidade e eficácia superiores e, ainda, garantir uma base

de intervenção comum facilitadora da monitorização e avaliação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

SICAD
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Avaliação Externa do Plano Nacional Contra as Drogas e as

Toxicodependências 2005-2012 (PNCDT).

Relatório da empresa Gesaworld SA, em cumprimento da adjudicação de procedimento

concursal externo, apresentado dentro do prazo contratualizado, 21 de Novembro. A

avaliação externa concluiu que os objetivos traçados em termos de redução da procura

e da oferta foram alcançados na sua globalidade, salientando os resultados obtidos em

termos de criação de uma rede global de respostas, integrada e de proximidade, que

oferece um leque diversificado de intervenções com vista a responder às necessidades

diagnosticadas dos indivíduos e baseada na evidência científica. Destaca ainda o reforço

da coordenação a nível político e técnico no território nacional, com resultados em

termos de melhoria da articulação e cooperação entre atores e a inclusão de novos

parceiros que operam de forma coerente. Sublinha também o reforço de uma cultura

de registo, monitorização e avaliação das intervenções e da introdução de orientações

de boas práticas. Em termos de recomendações, o relatório recomenda afiançar a

eficácia, a eficiência e qualidade logradas ao nível do planeamento, desenvolvimento e

avaliação das intervenções, evitando retrocessos em relação à situação geral atingida e

descrita no relatório, particularmente no contexto sócio-económico difícil, decorrente

da situação macro-económica restritivo. É necessário assegurar a capacidade de garantir 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo Técnico  Reforma Hospitalar Despacho n.º 10601/2011: criação do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Promoção dos genéricos

Aprovação em Conselho de Ministros da PL n.º 13/XII, relativa à remoção de barreiras à

entrada de genéricos e incremento da quota de genéricos, já aprovada na generalidade

na Assembleia da República. (Lei n.º 62/2011, de 29 de Novembro) 

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Contratação de profissionais de saúde

Despacho n.º 12083/2011: estabelece que celebração ou a renovação de contratos de

trabalho ou de prestação de serviços de profissionais de saúde, pelas unidades

hospitalares está sujeita à apresentação prévia ao Ministro da Saúde. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissão Reestruturação Urgências
Despacho n.º 13377/2011: relativo à criação da Comissão para a Reavaliação da Rede

Nacional de Emergência e Urgência 

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissão Cuidados primários
Despacho n.º 13312/2011: relativo à criação da Comissão para o desenvolvimento dos

Cuidados Primários 

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

GT Internato Médico

Despacho n.º 16696/2011: criação do GT para a Revisão do Regime do Internato Médico

(rever o modelo de organização da formação médica, reformular os mecanismos de

colocação dos internos, bem como a sua mobilidade e racionalizar os procedimentos

concursais) 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissão para a Informatização Clínica

Despacho n.º 16519/2011: criação da CIC com a responsabilidade de delinear a

orientação estratégica na área da informatização clínica do SNS. ( alterada pelo

Despacho n.º 8742/2012) 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

GT Transportes
Despacho n.º 16843/2011: criação do grupo de trabalho para estudar e propor medidas

no âmbito do transporte de doentes não urgentes 
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plano Nacional de Vacinação 2012
Despacho n.º 16843/2011: aprovação do esquema de vacinação universal

recomendado do Programa Nacional de Vacinação 2012. 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Reforma Hospitalar - equipa de projeto 

Despacho n.º 3/2012: constituição de equipa de projeto na ACSS com o objectivo de

assegurar a implementação das medidas propostas pelo GTRH. Despacho n.º 4/2012:

determinação dos membros do Ministério da Saúde que prestarão o apoio necessário. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Gabinete SEAMS 
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Fusão da MAC e Curry no CHLC 

Decreto-Lei n.º 44/2012: Procede à extinção e integração por fusão no Centro

Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., do Hospital de Curry Cabral, E. P. E., e da

Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo Técnico na área da diálise hospitalar Despacho n.º 5366/2012: Criação do Grupo Técnico na área da diálise hospitalar. 
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Contratação de Jovens Médicos

Despachos nºs 7702-B/2012 e 7702-D/2012: recrutamento de jovens médicos,

especialistas em diversas especialidades, a fim de preencher necessidades identificadas

a nível das ARS, nas ULS e nos Hospitais, nas áreas de MGF, Saúde Pública e diferentes

especialidades hospitalares (Dec. rect. n.º 779/2012 e Despachos nºs 8317-A/2012 ,

8317-B/2012 e 9087/2012). 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Constituição de USF no ano de 2012 

Despacho n.º 9999/2012: fixa o número máximo de unidades de saúde familiar (USF) a

constituir no ano de 2012 e determina o número máximo de USF que podem transitar

do modelo A para modelo B. 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT do enfermeiro de família 
Despacho n.º 10321: determina que é constituído o grupo de trabalho para preparação

da legislação sobre a metodologia de ação do enfermeiro de família. 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos Lei n.º 52/2012: Lei de Bases dos Cuidados Paliativos 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Criação do Centro Hospitalar do Oeste 
Portaria n.º 276/2012: Cria o Centro Hospitalar do Oeste, que integra o Centro

Hospitalar de Torres Vedras e o Centro Hospitalar do Oeste Norte 
Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

GT estudo de USF modelo C 

Despacho n.º 12876/2012: Constitui um grupo de trabalho com o objetivo de analisar as

condições de abertura do modelo C de USF, a título experimental, ao sector social e

cooperativo

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Criação de GT para o acesso ao Internato Médico (2015) 

Despacho n.º 13092/2012: Cria um grupo de trabalho para a definição do novo modelo

de prova nacional de seriação relativa ao acesso ao internato médico a vigorar a partir

do ano 2015

Regulação do sector; 

Fusão ACES: Alentejo Central 

Portaria n.º 308/2012: Cria o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central,

integrado na Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., e extingue e integra

por fusão no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central os Agrupamentos

de Centros de Saúde do Alentejo Central I e Alentejo Central II

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Extinção do Hospital Reynaldo dos Santos 
Decreto-Lei n.º 219/2012: procede à extinção e integração por fusão na Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., do Hospital de Reynaldo dos Santos. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação da ULS Litoral Alentejano 

Decreto-Lei n.º 238/2012: Procede à criação, com a natureza de entidade pública

empresarial, da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., por integração do

Hospital do Litoral Alentejano e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo

Litoral

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Regime jurídico EPE 

Decreto-Lei n.º 244/2012: procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de

29 de dezembro, modificando o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de

saúde com a natureza de entidades públicas empresariais abrangidas pelo mesmo

diploma

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade
Portaria n.º 381/2012: primeira alteração ao Regulamento do Programa de Tratamento

Cirúrgico da Obesidade, aprovado pela Portaria n.º 1454/2009, de 29 de dezembro
Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Contratação de médicos  (2º época 2012) 

Despacho n.º 15630/2012: identifica como carenciadas as especialidades médicas e

respetivos estabelecimentos, com vista à abertura de procedimentos concursais para

celebração de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, relativamente

aos médicos que concluíram a respetiva formação médica especializada na 2.ª época de

2012 (Declaração de retificação  n.º 1633-A/2012) 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Vagas para Internato Médico em 2013 
Despacho n.º 16208/2012: fixa o número de vagas para frequência do ano comum, para

ingresso no internato médico em 2013
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Organização do tempo de trabalho médico 

Decreto-Lei n.º 266-D/2012. D.R. n.º 252: Procede à primeira alteração aos Decretos-

Leis n.os 176/2009 e 177/2009 estabelecendo regras de organização do tempo de

trabalho médico e de transição dos trabalhadores médicos já integrados na carreira

especial médica para o regime de trabalho que corresponde a 40 horas semanais e

definido as áreas de exercício profissional da carreira especial médica. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de Trabalho Hospital Lisboa Oriental  

Despacho n.º 188/2013: Cria um grupo de trabalho para analisar e apresentar conclusão

sobre a viabilidade (e em que termos) da prossecução do projeto de construção do

Hospital Oriental de Lisboa. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

GT Transferência dos encargos das Autarquias 

Despacho n.º 771/2013: Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade

de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias

com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento

do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT  Regu. Lei de Bases Cuidados Paliativos 
Despacho n.º 1235/2013: constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Regulação do sector

Celebração de contratos médicos: zonas e especialidades

carenciadas 

Despacho n.º 2546/2013: identifica, como carenciadas, especialidades e respetivos

estabelecimentos de saúde, com vista a uma segunda fase de abertura de

procedimentos concursais para celebração de contratos de trabalho com médicos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto "Cirurgia segura, salva vidas

Despacho n.º 2905/2013: estabelece disposições relativas à implementação do projeto

"Cirurgia segura, salva vidas", de acordo com a Norma n.º 2/2013 de 12/02/2013 da

Direção-Geral da Saúde

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;

 Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Comissão de Avaliação da Prossecução do Projeto do HLO 

Despacho n.º 3301/2013: cria, na dependência do Ministro da Saúde, a Comissão de

Avaliação da Prossecução de Desenvolvimento do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa

Oriental. 

Regulação do sector

Alteração do funcionamento da CTH 

Portaria n.º 95/2013: aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e

de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas instituições do

Serviço Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Promoção da dádiva e colheita de sangue  

Despacho n.º 3570/2013: determina que, no âmbito do princípio da boa colaboração

institucional, os estabelecimentos hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde

devem colaborar com o IPST na promoção da dádiva e colheita de sangue

 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Criação de GT para avaliação dos Blocos Operatórios 
Despacho n.º 4321/2013: Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da

situação nacional dos Blocos Operatórios em Portugal Continental
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Metas do Programa Nacional Doenças Oncológicas da DGS:

ARS 

Despacho n.º 4808/2013: Determina que as ARS devem cumprir as metas anuais

definidas no Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS relativamente à

taxa de cobertura dos rastreios de cancro da mama, do colo do útero e do cólon e recto,

devendo tais metas constar do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) anual

de cada ARS, IP

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Gabinete SEAMS 

24/45



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

GT para a implementação de unidades autónomas de

produção clínica 

Despacho n.º 5882/2013: constitui um grupo de trabalho com o objetivo de analisar as

condições de constituição e implementação de unidades autónomas de produção clínica

nos estabelecimentos hospitalares do SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

GT para a implementação do Sist. de Inf. Geográfico de Plan.

em Saúde 

Despacho n.º 6250/2013: Cria um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta para

desenvolvimento e implementação do Sistema de Informação Geográfico de

Planeamento em Saúde (SIGPS)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 


Transferência do Centro Genética Médica do Porto para o

CHPorto 

Decreto-Lei n.º 68/2013: Procede à transferência de competências do Instituto Nacional

de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., exercidas pelo Centro de Genética Médica Doutor

Jacinto Magalhães daquele instituto, para o Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação do Centro Hospitalar do Algarve 
Decreto-Lei n.º 69/2013: Procede à criação do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., por

fusão do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E., e do Hospital de Faro, E.P.E

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Alteração do funcionamento do cheque- dentista 

Despacho n.º 7402/2013. D.R. n.º 110: estabelece disposições referentes à atribuição

de cheques-dentista, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

(PNPSO)

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Avaliação dos trabalhadores integrados na carreira médica 

Despacho n.º 8490/2013: Aprova os modelos das fichas de avaliação, de autoavaliação,

de reformulação de objetivos e respetivos indicadores e de monitorização, relativos à

aplicação do subsistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da

Administração Pública (SIADAP 3), aos trabalhadores integrados na carreira especial

médica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Contratação de médicos aposentados 

Decreto-Lei n.º 94/2013: prorroga o período de vigência do Decreto-Lei n.º 89/2010, de

21 de julho, que aprova um regime excecional de contratação de médicos aposentados

pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Orientações para a contratação de médicos aposentados 
Despacho n.º 9532-A/2013: dispõe de um conjunto de orientações para a contratação

de médicos aposentados pelos serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação de GT para a integração dos níveis de cuidados de

saúde 

Despacho n.º 9567/2013: cria o Grupo de Trabalho para proceder à elaboração de

relatório, definindo proposta de metodologia de integração dos níveis de cuidados de

saúde para Portugal Continental

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Identificação de áreas carenciadas para a contratação de

médicos 

Despacho n.º 10231-A/2013: identifica como carenciados, nas áreas hospitalar e de

saúde pública, os serviços e estabelecimentos de saúde, tendo em vista a abertura de

procedimento concursal para a celebração de contrato de trabalho com médicos que

adquiriram o grau de especialista na 1.ª época de 2013

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Transferência de competências do CH do Oeste para o CH

de Leiria-Pombal  

Decreto-Lei n.º 116/2013: Procede à transferência das competências do Centro

Hospitalar do Oeste para o Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E.P.E., relativas à

prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Nazaré e à população do

concelho de Alcobaça, com exceção das populações das freguesias de Alfeizeirão,

Benedita e S. Martinho do Porto

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Simplificação do processo de transição do pessoal médico

para o regime de 40h. 

Despacho n.º 11574/2013: Transmite orientações para simplificação da análise e

decisão dos pedidos de transição do pessoal médico para o regime de trabalho de 40

horas semanais

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

RNCCI: definição de compromissos anuais para os Contratos

Programa 

Despacho n.º 12191/2013: Definição de compromissos plurianuais no âmbito dos

contratos-programa relacionados com a Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados (RNCCI). 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Regime de devolução dos hospitais às misericórdias e

articulação com IPSS 

Decreto-Lei n.º 138/2013: define as formas de articulação do MS e os estabelecimentos

e serviços do SNS com as instituições particulares de solidariedade social, bem como

estabelece o regime de devolução às Misericórdias dos hospitais objeto das medidas

previstas nos Decretos-Leis n.os 704/74, de 7 de dezembro, e 618/75, de 11 de

novembro, atualmente geridos por estabelecimentos ou serviços do SNS

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Cartas de Missão CSP

Carta de missão com a definição das lideranças e regulamento interno dos centros de

saúde, que possibilite supervisionar a definição e implementação dos manuais de

articulação entre os centros de saúde e as unidades neles integradas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Rede Hospitalar do Alentejo - Carteira de Serviços

Documento que identifica as principais necessidades de cuidados de saúde da

população alentejana, a carteira de cuidados básicos a assegurar por todos os hospitais

da Região, assim como o processo de referência e articulação entre hospitais da Região

e entre estes e outros hospitais mais diferenciados para as situações clínicas mais raras

e mais complexas.

Para além de ter funcionado como instrumento de apoio ao desenvolvimento dos

planos estratégicos dos hospitais para 2013-2015, destina-se também a dar

cumprimento ao despacho 451/2013 do Senhor Secretário de Estado da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Regional de Oncologia do Alentejo - PROA
Instrumento coordenador e orientador das várias estratégias de intervenção a efetuar e

contribua para a melhoria da qualidade e equidade dos cuidados prestados.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde
Relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestam, em cumprimento

do estipulado no artigo 4.º da Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto
Regulação do sector

Contrato Programa ACES (contratualização externa)

A contratualização externa é realizada entre as ARS e os respetivos ACES, formalizada

com a assinatura dos Contrato-Programa. Nesta fase, efetua-se a aproximação entre a

oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o preconizado pela política

de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e outros condicionalismos

associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Cartas de Compromisso CSP (contratualização interna)

A contratualização interna, realizada entre os ACES e as respetivas unidades funcionais é

formalizada com a assinatura das Cartas de Compromisso. Nesta fase, efetua-se a

aproximação entre a oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o

preconizado pela política de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e

outros condicionalismos associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Gabinete SEAMS 

ARS Alentejo
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Planos Estratégicos Hospitais/ULS

O plano estratégico trianual, com horizonte rolante, inclui a definição de objetivos

estratégicos, principais linhas de ação, plano de investimentos, mapa de pessoal e

projeções económico-financeiras para o período, bem como a explicitação dos ganhos

de eficiência e de produtividade que permitam garantir a sustentabilidade a médio

prazo da unidade hospitalar.

Assim, o plano estratégico procede à unificação de todos os instrumentos previsionais

existentes, nomeadamente o plano de negócios, mapa de pessoal, plano de

investimentos, plano de desempenho, plano de ajustamento e demonstrações

financeiras previsionais. As entidades passam, assim a ter um único instrumento

previsional trianual, o qual é aprovado pela Tutela.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Contratos Programa Hospitais

É o documento que formaliza o acordo estabelecido entre as Unidades

Hospitalares/Unidades Locais de Saúde e as respetivas Administrações Regionais de

Saúde, no qual estão definidos os termos e as condições a que as partes se obrigam.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Lei n.º 37/2012 de 27 de agosto Aprova o Estatuto do Dador de Sangue
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Circular Normativa Recomendação sobre tecnologias de identificação do doente 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Programas de Rastreio: Cancro do Colo do útero, Cancro da

Mama, Cancro do Cólon e Recto, Retinopatia Diabética.
Apresentação Pública do Programa de Rastreios da Região Norte Saúde em Todas as Politicas

Programa de Rasteio - Cancro do Colo do útero

Assegurar o diagnóstico precoce do cancro do colo do útero a todas as mulheres que

residam na Região Norte - trabalho desenvolvido pelo Departamento de Estudos e

Planeamento da ARS Norte, em colaboração com a Comissão Oncológica Regional;

Para a prossecução deste Programa foi celebrado contrato entre a ARSN e o IPO – Porto

cujo objeto é a prestação de serviços laboratoriais de anatomia patológica que

consistem na leitura de colpocitologias em meio líquido com processamento e leitura

automatizados e a realização de testes para a deteção do vírus do papiloma humano

(HPV), pelo método da captura hibrida.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Rasteio - Cancro da Mama

O objetivo deste rastreio passa pela criação de uma estratégia preventiva, com base na

realização de um rastreio sistemático, de base populacional, através de convite às

mulheres da população alvo, entre os 45 e os 69 anos para realização de uma

mamografia, com uma estrutura organizacional que assegure a monitorização, o

controlo e a garantia de qualidade aos vários níveis, desde os cuidados primários aos

hospitais de referência; mediante acordo de cooperação.

Para a prossecução deste Programa foi celebrado Acordo de Cooperação entre a ARSN e 

Saúde em Todas as Politicas

IPST

ARS Norte

ARS Alentejo
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Programa de Rastreio - Retinopatia Diabética

Implementar o Diagnóstico Sistemático e Tratamento da Retinopatia Diabética na

Região Norte, tal como é preconizado na Circular Normativa da DGS nº7/DGCG de

4/11/98, de maneira a garantir o cumprimento de dois objectivos: 1. Rastrear

oftalmologicamente 75 % dos diabéticos identificados; 2. Tratar por fotocoagulação por

laser 98 % dos diabéticos com necessidades de tratamento.

Para a implementação deste Programa a ARSN celebrou Protocolos de cooperação com

vários hospitais públicos, que assumiram, assim, diversas obrigações como por exemplo,

a realização das retinografias, leitura e tratamento dos doentes diabéticos.

Saúde em Todas as Politicas

processo de reorganização e racionalização da rede

hospitalar

Processo de reorganização e racionalização da rede hospitalar através da especialização,

concentração e redimensionamento de serviços hospitalares e de urgência. 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-Lei n.º 253/2012. DR 229 SÉRIE I de 2012-11-27 

Ministério da Saúde

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, relativo à

criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do

Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao critério geodemográfico da sua

implantação, à designação dos diretores executivos e à composição dos conselhos

clínicos e de saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

financiamento comunitário do projeto “Centro de

Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN 

A ARS Norte obteve em 22/07/2009 a aprovação do financiamento comunitário do

projeto “Centro de Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN (código da operação: NORTE-09-0448-FEDER-

000118). A sua execução física e financeira no ON.2 decorreu de março 2008 a

dezembro 2013.O projeto consistiu na construção de raiz de um Centro de Reabilitação,

dirigido para a população da Região Norte (correspondente à NUT II Norte) e projetado

com os contornos definidos na denominada “Rede de Referenciação Hospitalar em

Medicina Física e de Reabilitação” aprovada em 2002 e com a atualização, ao nível da

adequação e dimensionamento das funcionalidades, expressa no Programa Funcional

aprovado, por despacho ministerial, datado de 25 de setembro de 2007.  Trata-se de

um hospital especializado e diferenciado, que desenvolve a sua missão nas áreas

assistenciais de internamento e ambulatório, vocacionado para o tratamento de

situações graves e complexas que exigem intervenção de equipas de reabilitação

multidisciplinares. Porque a “reabilitação” não se esgota na dimensão assistencial, na

génese do Centro de Reabilitação do Norte estabeleceram-se como pontos integrantes

fundamentais as seguintes vocações: assistencial; formativa e de investigação; social e 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto 

No dia 25/11/2013 foi celebrado Acordo de Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto (SCMP), nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º

138/2013, de 9 de outubro, que produziu efeitos partir da homologação do Senhor

Secretário de Estado da Saúde em 26/11/2013. A SCMP iniciou os trabalhos de

instalação em 16/12/2013 e procedeu à abertura do CRN no dia 20/12/2013, iniciando

a atividade com a realização de tratamentos e consultas de ambulatório. O CRN foi

oficialmente inaugurado no dia 25/02/2014 pelo Senhor Ministro da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Newsletters Periódicas

Periodicamente é disponibilizada uma newsletter digital aos ACES sobre a ferramenta

informática SIARS e, num segundo momento sobre o MIM@UF, no sentido de: 1)

facilitar e promover o acesso ao máximo de utilizadores; 2) estabelecer uma ligação

mais directa com a equipa regional, sedeada no DEP, que gere o SIARS, de forma a

tornar mais ágil o processo de recolha e análise de informação ao nível local; 3) facilitar

os acessos aos novos mapas, responder a dúvidas comuns, clarificar conceitos, divulgar

novas funcionalidades; 4) Divulgar mensalmente um memorando, que procurará tratar

um tema de forma mais aprofundada, com base na informação extraída do SIARS,

perspectivando novas abordagens, identificando omissões e incongruências nos dados,

abrindo caminho para análises que propiciem uma melhoria na qualidade da

informação.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) da ARS Norte IP disponibiliza, via

intranet, mapas de monitorização mensal aos Hospitais, Centros Hospitalares e ULS,

relativos a: 1) lista de inscritos para cirúrgia 2) lista de espera para a primeira consulta

hospitalar por especialidade (consulta externa) 3) movimento das urgências

hospitalares; A monitorização destes elementos possibilita uma análise global da ARS

Norte, uma análise por Hospital/Centro Hospitalar/ULS, uma análise por consulta de

especialidade.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP, via intranet, disponibilizada informação trimestral relativa ao perfil de

prescrição por médico, em ambulatório hospitalar.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos ACeS e ULS, informação mensal relativa ao

perfil de prescrição por médico, da facturação de medicamentos e MCDT.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011 , o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos Hospitais e Centros Hospitalares informação

relativa à monitorização da prescrição em ambulatório hospitalar, com envio trimestral

do perfil de prescrição médico.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Formulário de Monitorização Epidemiológica do Surto da

Gripe

Elaborado formulário pelo DEP de acesso via web, onde ACEs e Hospitais procederam à

monitorização diária do: 1) Número de utentes que recorrem aos serviços de

atendimento não programado - fora do horário normal (depois das 20 horas); 2)

Episódios de gripe; 3) Os tempos médios de espera para triagem, nº camas

suplementares, etc. - Objetiva-se aferir a capacidade de resposta dada e aquela que

porventura será necessária disponibilizar.  

 

Esta monitorização diária justificada pela crescente procura dos serviços de saúde,

designadamente pela emergente epidemia de gripe, durou 7 semanas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

3. Divulgar no portal da ARSNorte e a 100% dos destinatários da lista pré-definida de

destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde; dentro e fora da RN) o relatório

do estudo da carga global da doença atribuível aos principais fatores de risco na região

Norte.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Desigualdades em Saúde 
Dotar o Observatório Regional de Saúde (DSP) e as USP dos ACeS/ULS de ferramentas

de identificação de desigualdades em saúde/ desigualdades sociais em saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ROSNorte

Constituir e implementar a "Rede de Observatórios de Saúde da população do Norte"

(ROSNorte), constituída pelo DSP da ARS Norte e as USP dos ACES/ULS, para a melhoria

da observação de saúde da população e seus determinantes, a nível regional e local.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Trabalho Colaborativo das cinco ARS
Desenvolver um trabalho colaborativo entre os DSP das cinco ARS, na área da

observação da saúde da população e seus determinantes 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Aumentar o acesso dos utentes dos ACES/ULS da região Norte a consultas de Apoio

Intensivo à Cessação Tabágica (AICT)

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Aumentar o número de serviços públicos de saúde com capacidade para efetuar a

deteção precoce e desenvolver atividades de prevenção inseridas no Programa Regional

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

ARS Norte
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Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Contribuir para a implementação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida

Efetuar o projeto de investigação “Identificação das necessidades psicossociais e

respostas sociais existentes entre os doentes infetados pelo VIH/sida na região Norte de

Portugal”

Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Melhorar o desempenho e aumentar o

rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Implementar o Programa de Troca de Seringas(PTS) nos ACES/ULS da região Norte 

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 


Programa Autoestima Garantir o encaminhamento dos trabalhadores do sexo com necessidades em saúde.
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Autoestima Garantir o apoio psicossocial aos trabalhadores do sexo que dele necessitem.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Autoestima Garantir o apoio psicológico aos trabalhadores do sexo que dele necessitem.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Garantir o rastreio do cancro da mama e do colo do útero às mulheres contactadas com

indicação para o rastreio.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

ARS Norte
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Programa Autoestima
Garantir a cobertura vacinal, para o tétano e hepatite B, aos trabalhadores do sexo

utentes dos Centros de Aconselhamento.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Garantir o encaminhamento para tratamento do VIH aos trabalhadores do sexo com

este diagnóstico.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima Garantir o tratamento doutras IST aos trabalhadores do sexo com este diagnóstico.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Garantir que as grávidas trabalhadoras do sexo contactadas, são seguidas nos serviços

de saúde.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima Realizar o diagnóstico precoce das IST nos trabalhadores do sexo contactados;

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Promover a utilização de preservativo (masculino) nos contactos sexuais, nas mulheres

contactadas

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

ARS Norte

32/45



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Autoestima
Promover a utilização de seringas descartáveis nos utilizadores de drogas injetáveis

(através da troca de seringas e de ações de educação para a saúde)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de adesão ao projeto SOSI 
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 


Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de adesão ao projeto SOCJ Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de utilização do cheque dentista no âmbito do projeto SOCJ Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de adesão ao projeto SOCJ(i) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de utilização do cheque dentista no âmbito do projeto SOG Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral Aumentar a taxa de utilização do cheque dentista no âmbito do projeto SOPI Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral
Atingir uma taxa de utilização do cheque dentista no âmbito do projeto VIH/SIDA de

80%
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a implementação do PNSE Saúde em Todas as Politicas

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a melhoria do cumprimento do PNSE na região Saúde em Todas as Politicas

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a elaboração do novo PNSE   Saúde em Todas as Politicas

Programa Nacional de Vacinação Assegurar a gestão do Programa Nacional de Vacinação na Região de Saúde do  Norte 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

ARS Norte
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Programa Nacional de Vacinação Participar na Comissão Técnica de Vacinação

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo da Tuberculose

Dimuir a taxa de notificação de tuberculose para que se atinja o valor de 24,2/100 mil

habitantes: Aumentar a proporção de casos de tuberculose

pulmonar confirmados por cultura; Aumentar o número

médio de contactos rastreados por caso de tuberculose pulmonar bacilífera;

Aumentar a proporção de contactos rastreados entre os contactos

identificados em casos de tuberculose pulmonar bacilífera;

Aumentar a proporção de casos de tuberculose com rastreio VIH

Aumentar o sucesso terapêutico nos casos de tuberculose pulmonar confirmada 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente

Reduzir a incidência de TBMR na região: Aumentar a taxa de cobertura

do TSA; Aumentar a taxa de cobertura do TSA de segunda linha nos

casos de TBMR; Aumentar o sucesso

terapêutico aos 24 meses dos casos de TBMR ;

                      Proceder à tipagem molecular nas  estirpes de TBMR isoladas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Despacho nº 10321/2012, DR 148, Série II de 1 de Agosto de

2013

É constituído um grupo de trabalho (GT), de âmbito nacional, para preparação da

legislação sobre a metodologia de acção do enfermeiro de família, que contou com um

representante da assessoria para os cuidados de saúde primários (CSP) da ARS Norte I.P.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Reunião - sessão de esclarecimento

A ARS Norte IP organizou uma reunião, em colaboração com a SPMS, no sentido de: 1)

informar e esclarecer ACeS/Hospitais/ULS acerca das Normas de Orientação Clínica

(NOC) relativas aos Cuidados Respiratórios Domiciliários; 2) Apresentar e esclarecer

ACeS/Hospitais/ULS sobre a nova funcionalidade PEM, nomeadamente sobre a

prescrição electrónica de CRD, em cumprimento do determinado no despacho

nº939/2013 (obrigatoriedade da prescrição electrónica de CRD)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos

Utentes do SNS                                                                                                          

Produção/adaptação pelo DEP da “Carta de Direitos e Deveres do Utente" que foi

editada e difundida para todos os ACEs afixarem nas suas unidades.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Curso : Modelo Dinâmico de Avaliaçao e Intervençao Familiar

No âmbito da criação do GT sobre a metodologia de açcção do enfermeiro de família, a

ARS NORTE IP dinamizou acções de formação, em colaboração com a Escola Superior de

Enfermagem do Porto, sobre o "Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar",

cujo fundamentação assenta na ideia de que a implementação deste Modelo em

diversos contextos dos CSP tem sido percecionada como promotora de uma prática de

enfermagem fundamentada em pressupostos sistémicos, maximizadora do potencial do

exercício profissional do enfermeiro de família.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde

O serviço Saúde 24 visa responder às necessidades manifestadas pelos cidadãos em

matéria de saúde, contribuindo para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e

racionalizar a utilização dos recursos existentes através do encaminhamento dos

Utentes para as instituições integradas no SNS mais adequadas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Despacho n.º 13332/2012. DR 197 SÉRIE II de 2012-10-11

Designa para integrar a comissão técnico científica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., os representantes da Direção-Geral de Saúde, de cada uma das

Administrações Regionais de Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

duas personalidades de reconhecido mérito técnico científico na área da emergência

médica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Despacho n.º 3482/2013. DR 45 SÉRIE II de 2013-03-05

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas, no âmbito da Direção-

Geral da Saúde
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 6197/2013. DR 91 SÉRIE II de 2013-05-13

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeia a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto - D.R. 2ª série, n.º 180

de 6/8/97

Em cumprimento do disposto no Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto, o Conselho

Diretivo da ARS Norte IP por despacho de 16/04/2013 cria a Comissão Técnica Regional

para o Diagnóstico Pré-Natal na Região Norte (CTRDPN), que tem como objectivos

específicos: 1) implementar a curto prazo (1 ano e meio) o diagnóstico pré-natal com

protocolo I (ecografia do 1º trimestre/rastreio bioquímico) em todos os

Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte; 2) Implementar a médio prazo (3

anos) o diagnóstico pré-natal com protocolo II (Ecografia morfológica + consulta de

avaliação de risco) em todos os Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

“Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de

Cidadãos Estrangeiros”

O Manual tem como objectivo proceder à uniformização e correção dos procedimentos

a nível regional, nesta área, disponibilizando um conjunto de orientações,

procedimentos e regras que assegurem uma correta identificação dos cidadãos

(portugueses ou estrangeiros) com direitos prioritários noutro País e toda a articulação

no acesso destes cidadãos ao SNS.

a ARS Norte está a ministrar um conjunto de formações neste âmbito, aos profissionais

das diversas Unidades de Saúde pertencentes, para se atingir este objetivo, que será

acompanhada posteriormente de monitorização dos procedimentos e resultados

obtidos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Programa de Internalização de MCDT. 

Desenvolver e aplicar um programa de internalização de MCDT, utilizando a

telemedicina aos CDP, alargando progressivamente aos hospitais e entidades

convencionados. 

Política do Medicamento

ARS Norte
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Melhoria da Eficiencia na Cobrança de Taxas Moderadoras

Implementar em toda a região, em colaboração com a SPMS, um sistema de informação

sobre taxas a moderadoras (SITAM) que permita operacionalizar de forma mais

eficiente a cobrança dos valores em dívida

Política do Medicamento; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Monitorização da PDS e do Portal da Utente

Monitorizar a utilização da PDS e do Portal do Utente, por forma assegurar /potenciar

uma melhor pelos profissionais e pelos utentes. Está agendada uma reunião para o mês

de Março  para avaliação desta monitorização e respectivo ponto de situação 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Consolidação e Virtualização dos Servidores

SINUS/SAM/SAPE no Datacenter da ARS Norte

Consolidação e Virtualização dos Servidores SINUS/SAM/SAPE no Datacenter da ARS

Norte, com objectivo a melhorar a segurança de informação, a taxa de disponibilidade

do Sistema de Informação e redução de custso em contratos de manutenção. 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Aplicação Nacional de Receitas

Garantir que os profissionais apliquem este sistema de informação centralizando a nível

nacional a prescrição eletrónica médica . Neste momento já foi aplicado aos

medicamentos. Passar progressivamente às várias prescrições médicas - MCDT/CRD -

Cuidados Respiratórios domiciliários, 

Política do Medicamento; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho nº 9725/2013

O Despacho nº 9725/2013, cria uma nova comissão para a informatização clínica, que

fica sob responsabilidade da SPMS, EPE. A CAIC – Comissão de Acompanhamento para a

Informatização Clínica substitui a antiga CIC – Comissão de Informatização Clínica, na

qual a ARS Norte tem um representante que colabora com todas as iniciativas

promovidas pelo seu Coordenador. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Criação do Sistema  SIM-Cidadão On-Line
Simplificação e desburocratização dos procedimentos de apresentação de reclamões,

sugestões e elogios apresentadas dirigidas pelo cidadão ao SNS  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Despacho n.º 8958/2013. DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o Regulamento do Sistema SIM-Cidadão do Ministério da Saúde;

Monitorizar as exposições, reclamações, sugestões e elogios efetuados pelos cidadãos

nacionais, europeus e estrangeiros a unidades prestadoras de cuidados saúde e serviços

integrados no SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas; Maior protagonismo dos cidadãos; Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de

saúde; 

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa de Internalização de MCDT. 

Desenvolver e aplicar um programa de internalização de MCDT, utilizando a

telemedicina aos CDP, alargando progressivamente aos hospitais e entidades

convencionados. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Telemedicina
Protocolo estabelecido entre a ARS Norte, I.P. E a ULS do Nordeste no âmbito do

rastreio oftalmológico, com recurso à telemedicina.
Regulação do sector

ARS Norte
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Acordos de Cooperação - Despacho n.º 3/89, de 20 de

janeiro, publicado no DR, II Série, n.º 67, de 17/03/1989 

A ARS Norte dispõe de Acordos de Cooperação em vigor com a maior parte dos

hospitais públicos da Região Norte, celebrados nos termos do Despacho n.º 3/89, de 20

de janeiro, publicado no DR, II Série, n.º 67, de 17/03/1989, a ARS, que estabelecem

preços inferiores aos praticados pelo setor convencionado (10% em quase todos os

exames).  Este despacho, para além de determinar o dever das ARS e dos

estabelecimentos hospitalares da rede oficial  celebrarem acordos sempre que exista

capacidade disponível, também aprova o acordo-tipo, determinando as regras de

atuação e estabelecendo que os preços a praticar nestas situações devem ser inferiores

aos preços praticados no setor privado (tabela de preços dos convencionados), em

percentagem a acordar entre as partes. Os Acordos permitem que os utentes dos

cuidados primários do SNS acedam aos meios complementares de diagnóstico e

terapêutica prestados pelos hospitais públicos, quando estes dispõem de capacidade

instalada disponível. 

 Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Monitorização da prescrição e medidas

corretivas/dissuasoras
Portaria 340/2012 de 25 Outubro  alíneas c) e g).

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Movimento Assistencial das unidades de Saúde
Publicação de dados estatísticos relativos à produção dos Cuidados de Saúde Primários

desenvolvida pelas unidades de saúde da Região de LVT
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Inquérito Anual aos Centros de Saúde
Interligação com a Direcção-Geral de Saúde e INE, no que concerne ao fornecimento de

estatísticas da saúde em programa próprio – “Inquérito Anual aos Centros de Saúde
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Análise do movimento assistencial dos cuidados de saúde

primários e consultas e urgências hospitalares

Análise crítica sobre o comportamento da atividade assistencial dos cuidados de saúde

primários e hospitalares (urgência e consulta externa) no sentido de avaliar o

comportamento da acessibilidade dos utentes aos CSP face à conjuntura económica e

social atual

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estatística Trimestral - Cuidados Saúde Primários
Avaliação trimestral de alguns indicadores do movimento assistencial das unidades de

saúde, face aos respetivos períodos homólogos

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Relatório mensal - dados estatísticos (acumulado) -Cuidados

Saúde Primários

Avaliação mensal de alguns indicadores do movimento assistencial das unidades de

saúde, face aos respetivos períodos homólogos

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Recolha e tratamento de dados do movimento assistencial

CSP/Hospitalar/Programas Prioritários
Recolha e tratamento de informação para reporte a entidades internas ao MS e externas

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Orientações para Implementação do Programa de Saúde

Oral
Uniformização da Actuação das Unidades de Saúde Pública no âmbito da Saúde Oral

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Relatório de Avaliação da Contratualização em Cuidados de

Saúde Primários ACES 2011

Relatório anual com a avaliação dos resultados alcançados no âmbito da

contratualização, bem como comparação dos dados finais reais entre ACES
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório de Avaliação da Contratualização em Cuidados de

Saúde Primários USF e USCP 

Relatório anual com a avaliação dos resultados alcançados no âmbito da

contratualização, bem como comparação dos dados finais reais entre USF
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório de Avaliação da Contratualização em Cuidados de

Saúde Primários ACES 2012

Relatório anual com a avaliação dos resultados alcançados no âmbito da

contratualização, bem como comparação dos dados finais reais entre ACES
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório de Avaliação da Contratualização em Cuidados de

Saúde Primários USF e USCP

Relatório anual com a avaliação dos resultados alcançados no âmbito da

contratualização, bem como comparação dos dados finais reais entre USF
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plataforma de recolha de dados diários das urgências

hospitalares 

Consolidação da recolha de informação diária dos dados das urgências dos hospitais da

ARSLVT

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Rede referenciação da área materno-infantil - Circular

Normativa n.º 1 de 14 de janeiro de 2013
Circular da ARSLVT com atualização do circuito dos utentes na área Materno-Infantil Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS LVT
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Circular informativa nº 20/2013

Referenciação via Alert P1 - Atualização das Circulares Informativas: Cardiologia, Cirurgia

Geral, Genética Médica, Ginecologia, Infeciologia, Medicina Interna, Medicina Fisica e

Reabilitação, Oftalmologia, Ortopedia e Pediatria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Circular informativa nº 2/2012, nº 4/2012, nº 5/2012, nº

6/2012, nº 8/2012, nº 12/2012

Referenciação via Alert P1 - Especialidades de Cirurgia Pediátrica, Endocrinologia,

Hematologia, Alergologia, MFR, Nefrologia, Cardiologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia

Maxilo-facial, Cirurgia Plastica, Cirurgia Vascular, Estomatologia, Gastroenterologia,

Genética, Neurocirurgia, Neurologia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Dermatologia,

Ginecologia, Medicina Interna, Obstétricia, Ortopedia, Pediatria, Infeciologia,

Oftalmologia, ORL, Reumatologia e Urologia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Oficio Circular nº 20955/2013

Encaminhamento de Doentes de para a realização de Radioterapia nos Hospitais da

ARSLVT com assistencial disponivel no CH Barreiro Montijo, H. Santarém, CH Lisboa

Norte e IPO Lisboa.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Reorganização dos ACES
Estudo e preparação da portaria nº 394-B/2012 de 29 de novembro para a

reorganização dos ACES da ARSLVT.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Estudo da implicação da Reorganização dos limites

administrativos

Estudo do impacto nos ACES da publicação da Lei 56/2012, de 8 de novembro, sobre a

Reorganização administrativa das freguesias de Lisboa.

Estudo do impacto nos ACES da publicação da Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro, sobre a

Reorganização administrativa do território das freguesias (Nacional).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

RCV - Registo Centralizado de Vacinas

Colaboração no processo de implementação e entrada em produção do Registo

Centralizado de Vacinas (RCV), plataforma que centraliza o registo e monitorização das

inoculações vacinais administradas nos Centros de Saúde, Hospitais do SNS e Privados

com protocolo com a ARSLVT

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Otimização das Bases de Dados de Utentes Inscritos  Despacho n.º 13795/2012 de 24 de Outubro

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Levantamento Patrimonial Avaliar o Ativo da Entidade e reafetar bens de forma a optimizar recursos Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Apreciação e parecer sobre o Dec. Lei nº 138/2013, de 89

Outubro

Formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do

Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social

(IPSS), enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Apreciação e parecer sobre o Dec. Lei nº 139/2013, de 89

Outubro

Regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de prestações de

cuidados de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da rede

nacional de prestação de cuidados de saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de

Benavente

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia do

Entroncamento

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a APDP - ASSOCIAÇÃO

PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com o IPR - INSTITUTO PORTUGUÊS

DE REUMATOLOGIA

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

ARS LVT
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Acordo de Cooperação com a SCML - Centro de Medicina e

Reabilitação do Alcoitão

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Unidade de Saúde de

Telheiras

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a CVP - Cruz Vermelha

Portuguesa

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Estudo de distribuição das valências das Entidades

Convencionadas

Estudar a distribuição das valências das Entidades Convencionadas, nas áreas de

radiologia, endoscopia, análises clínicas e patologia clínica e medicina física e

reabilitação, por NUTS para a região LVT, procurando perceber se existem zonas mais

carenciadas em uma ou mais valências.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo aos cidadãos

Apreciação e parecer sobre os diplomas legais subjacentes

ao novo regime jurídico simplificado do licenciamento

Apreciação das Portarias:

n.º 347 de 28-11-2011 - Diálise

n.º 290 de 24-09-2012 - Área Internamento

n.º 291 de 24-09-2012 - Área Cirurgia do Ambulatório

n.º 33 de 12-02-2014 - Medicina Nuclear

n.º 34 de 12-02-2014 - Radioterapia, Radoncologia

n.º 35 de 12-02-2014 - Radiodiagnóstico

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos  Aditivos e das Dependências

A premência da definição e implementação de um sistema que regule, dentro de uma

nova arquitetura institucional, as relações de complementaridade e de apoio técnico

entre as entidades intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das

dependências, exige a construção de uma Rede de Referenciação/ Articulação de forma

a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos  Aditivos e das Dependências

Aprovada por Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

A premência da definição e implementação de um sistema que regule, dentro de uma

nova arquitetura institucional, as relações de complementaridade e de apoio técnico

entre as entidades intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das

dependências, exige a construção de uma Rede de Referenciação/ Articulação de forma

a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos
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Despacho n.º 2976/2014. D.R. n.º 37, Série II de 2014-02-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado

Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde em matéria de

intervenção dos comportamentos aditivos e das dependências no âmbito das

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS,IP) denominam-se unidades de

intervenção local e revestem a natureza de, nomeadamente, centros de respostas

integradas, unidades de alcoologia, unidades de desabituação ou comunidades

terapêuticas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Grupo de Trabalho para a Definição de Linhas Orientadoras

para a Mediação Social e Comunitária

"Este grupo de trabalho tem como finalidade conceber e consensualizar um conjunto de

linhas orientadoras para o desenvolvimento da mediação social e comunitária."

(Informação SICAD)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

PORI - Plano Operacional de Respostas Integradas:

realização de diagnósticos

Publicação de 5 Diagnósticos de Território realizados no âmbito do PORI (Portaria n.º

27/2013, de 24 de Janeiro).

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Instrução n.º 4/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro
Estabelecimento de procedimentos de articulação entre algumas das entidades que

compõem o GCCI e os auditores internos dos hospitais e unidades locais de saúde
Regulação do sector

Instrução n.º 5/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro

Garantir ao GCCI o acesso a informação sobre o cumprimento da Lei dos Compromissos

e Pagamentos em Atraso, cuja recolha, ao nível das entidades públicas empresariais, é

efetuada pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Cumprimento do determinado na alínea f) do artigo 4.º da

Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto

Análise ao acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do

Serviço Nacional de Saúde

Verificação da publicação e divulgação dos relatórios-tipo anuais sobre o acesso aos

cuidados de saúde que os estabelecimentos hospitalares do SNS prestam e a avaliação

dos mesmos.

Regulação do sector;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Cumprimento do Despacho n.º 2247/2012, de 19.10.2012,

do Secretário de Estado da Saúde 

Análise ao receituário emitido a favor dos beneficiários

FESSPIL, anteriormente, na vigência e posteriormente ao

Despacho n.º 6/2011, de 1 de março de 2011, do Secretário

de Estado Adjunto e da Saúde

Monitorização da evolução do regime de comparticipação especial de trabalhadores e

pensionistas da indústria de lanifícios que tenham deduzido especificamente até 1984

para o Fundo Especial de Segurança Social (FESSPIL)  

Regulação do sector

Cumprimento do determinado na alínea f) do n.º 1 do artigo

20º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 28 de fevereiro

Despacho n.º 14/2013, de 11 de Março de Sua Excelência o

Ministro da Saúde 

Avaliar em todos os ACES (entre 2010 e 2012) as medidas implementadas para melhorar

a qualidade da prescrição médica e a utilização racional do medicamento e MCDT. 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica.

ARS LVT
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Auditoria aos processos de Licenciamento de UPSS

Incremento dos pedidos de licenciamento muito devido ao procedimento simplificado.

Necessidade de se proceder às vistorias posteriores como previsto e como forma de

garantia de qualidade e segurança.

Regulação do sector

Auditoria à execução de protocolos/contratos de prestação

de serviços celebrados entre os estabelecimentos oficiais

(instituições do Serviço Nacional de Saúde) de Portugal

Continental e a Clínica dos Arcos para a realização de

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

Avaliar a conformidade, com os requisitos legais e contratuais vigentes, dos protocolos

assinados, no âmbito da realização da IVG, entre a CArcos e as entidades hospitalares do 

SNS, sitas em Portugal Continental, que resultou na necessidade de celebração de novos

protocolos entre as instituições do SNS e a Clínica dos Arcos, negociando condições que

melhor se adaptem às necessidade e práticas seguidas, por forma a evitarem encargos

financeiros por atos médicos realizados em duplicado.

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde;

Necessidade de elaboração de acordos que fomentem a

articulação entre os hospitais do SNS e as ARS/ACES, no

sentido de garantir o efetivo cumprimento do Despacho n.º

10430/2011, de 1 de agosto. Necessidade de definição de

normas padrão para regulamentar o acesso ao setor

privado/convencionado, bem como de guidelines na

prescrição de exames imagiológicos. Necessidade de

criação/adaptação de sistemas de informação sobre MCDT

prescritos e realizados. Necessidade de acordo quadro a

negociar pela SPMS, de modo a reduzir o custo unitário por

exame.

Proposta a revisão do enquadramento legal sobre a

acumulação de funções públicas com a prática privada. Deu

origem ao Despacho n.º 17/2014 do Ministro da Saúde, o

qual determina a definição de um plano tendo em vista a

criação do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para

MCDT (SIGIMCDT), a ser estruturado pela ACSS e SPMS.

Plano visando a criação do SIGIMCDT, na sequência do referido Despacho n.º 17, que

deve minimizar o período que decorre entre o momento da prescrição e da realização

do MCDT e melhorar normalizar os procedimentos de monitorização dos pedidos de

MCDT, respetivas listas de espera e reencaminhamentos para fora do SNS

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde
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Necessidade de mecanismos legais que permitam aos

estabelecimentos hospitalares exercer o controlo sobre a

prescrição e dispensa de medicamentos a doentes

abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, de 2 de

dezembro. Necessidade de estabelecer um quadro legal

sobre a medicação de cedência “sem suporte legal”.

Necessidade de compilação da legislação relativa à dispensa

em farmácia hospitalar do medicamento, o que dificulta o

seu cumprimento. Necessidade de difusão de normas sobre

a especialização de exercícios relacionados com a

contabilização de compras e de rappel, como também do

preenchimento e registo dos quadros do Plano de

Desempenho, para que todas as entidades adoptem um

procedimento uniforme relativamente à imputação dos

encargos por patologia. Necessidade de se incrementar, nos

contratos-programa, mecanismos de reforço do controlo da

despesa com produtos farmacêuticos. Necessidade de

reforço de directrizes legais que impeçam a prática

continuada e consentida da assunção de compromissos sem

o devido suporte (dotação) orçamental, e no estrito respeito

pelas normas da contratação pública. Necessidade de

mecanismos que conduzam à efectiva responsabilização dos

órgãos de gestão - nomeadamente a formalização de

contratos de gestão, em observância do disposto no

Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

Identificação dos estabelecimentos com maior expressão na despesa com

medicamentos, dos principais grupos farmacoterapêuticos e com maior impacto,

explicitação das razões que justifiquem as maiores variações da despesa, monitorização

do cumprimento do estabelecido no Despacho n.º 10760/2010, de 22 de Junho e

avaliação dos mecanismos gerais de controlo interno implementados, e em particular,

os que incidem na distribuição gratuita de medicamentos.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Prescrição e dispensa de medicamentos ao abrigo do

Despacho n.º 20510/2008, de 5 de Agosto, objecto de

alterações, através do Despacho n.º 2938/2010, de 15 de

Fevereiro, e do Despacho n.º 18419/2010, de 13 de

Dezembro, que os revogou a ambos, bem como do mais

recente Despacho n.º 1845/2011, de 25 de Janeiro.

Necessidade de revogação dos despachos em vigor no sentido de restringir os locais de

prescrição e de dispensa deste tipo de fármacos a centros devidamente seleccionados e

credenciados, conferindo-lhes maior responsabilidade e mecanismos apropriados ao

controlo e monitorização de todo o processo. Necessidade de definição objectiva, por

parte da DGS, de instrumentos de orientação/normas aplicáveis às condições de

prescrição e de dispensa deste tipo de medicação, e em particular, a definição de

metodologias sobre as formas terapêuticas a utilizar e avaliação da eficácia das mesmas.

Verificação do cumprimento dos pressupostos constantes do Despacho n.º 20510/2008,

e subsequentes, e a análise dos seus impactos, bem como, a aferição da equidade do

acesso dos utentes às consultas hospitalares e privadas, a analise da capacidade

instalada relativamente às consultas nas instituições hospitalares, o controlo nos custos

dos medicamentos destinados a estas patologias, a medida de responsabilização dos

hospitais no seu controlo, bem como das garantias de qualidade da prescrição, a

avaliação dos processos de monitorização do fluxo de doentes na dispensa de

medicamentos em diferentes locais, articulação com as respectivas prescrições

terapêuticas e suas implicações, e a analise do controlo exercido na presença de outras

patologias (p.e. doença de Crohn), para as quais a utilização terapêutica destes

fármacos também seja aplicável.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Análise ao receituário com maior número de invocação de

justificações técnicas (previstas no n.º 3 do artigo 6.º da

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, alterada pela

Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho).

Apreciação da implementação da prescrição por Denominação Comum Internacional e

avaliação da invocação das justificações técnicas 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Alegada violação dos requisitos técnicos de funcionamento

e eventual prática do crime de usurpação de funções

Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos, podendo implicar a suspensão da

atividade ou encerramento da unidade em articulação com as autoridades de saúde.
Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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Despacho n.º 12/2013, de 5 de março de Sua Excelência o

Ministro da Saúde. Despachos MS n.º 63/20013, de

29/11/2013,  n.ºs 4/2014 e  5/2014, de 2 de fevereiro

Avaliação do cumprimento do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto

no quadro legal aplicável aos profissionais das carreiras médicas, desde 2011

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório da CRRNEU Reavaliação da Rede Nacional de

Emergência e Urgência (fevereiro de 2012)
Avaliação dos SU com maior e menor percentagem de doentes não urgentes 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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Lei n.º 71/2013. DR 168 SÉRIE I de 2013-09-02

Terapêuticas não convencionais - Assembleia da República

Regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional

das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais
Política do Medicamento

SIADAP 1 - Sub-sistema de avaliação do desempenho dos

serviços da administração pública

SIADAP articula-se com o sistema de planeamento de cada ministério, constituindo um

instrumento de avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais

determinados superiormente e dos objetivos e planos de atividades anuais, baseado em

indicadores de medida dos resultados a obter pelos serviços.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Orientações para elaboração de planos de atividades e

quadros de avaliação e responsabilização dos serviços do

ministério da saúde

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de

Dezembro, a definição dos “objetivos estratégicos plurianuais [são] determinados

superiormente” e “devem traduzir as grandes linhas de ação do Estado e, em particular,

as prioridades da ação dos Ministérios e também devem estar alinhados com a política

que prosseguem. [Estes] Constituem finalidades que a organização deve prosseguir e

atingir a médio e longo prazo. Se possível, devem ser quantificados” (Conselho

Coordenador de Avaliação de Serviços – CCAS – www.ccas.min-financas.pt/faq)

 Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 124/2011. DR 249 SÉRIE I de 2011-12-29 Ministério da Saúde - Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Saúde Regulação do sector

Decreto Regulamentar n.º 14/2012. DR 19 SÉRIE I de 2012-

01-26 
Ministério da Saúde - Aprova a Lei Orgânica da Direção-Geral da Saúde Regulação do sector

Portaria n.º 159/2012. DR 99 SÉRIE I de 2012-05-22 

Ministérios das Finanças e da Saúde

Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral da Saúde Regulação do sector

Despacho n.º 7763/2012. DR 109 SÉRIE II de 2012-06-05

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde.

Criação das unidades orgânicas flexíveis e equipas multidisciplinares da Direção-Geral da

Saúde

Regulação do sector

Despacho (extrato) n.º 9449/2012. DR 134 SÉRIE II de 2012-

07-12

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde. Alteração ao despacho n.º 7763/2012,

publicado a 5 de junho
Regulação do sector

Despacho n.º 404/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina quais os programas de saúde prioritários a desenvolver pela Direção-Geral

da Saúde

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 7/2012. DR 2 SÉRIE I de 2012-01-03 

Ministério da Saúde: Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos

resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde
Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Eixo estratégico - Qualidade em Saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20112016&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120176&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=Decreto%20Regulamentar&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120988&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012032310&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012037540&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012002112&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120019&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Portaria n.º 359/2012. DR 211 SÉRIE I de 2012-10-31 

Ministério da Saúde: Fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos

resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde
Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portaria n.º 258/2013. DR 155 SÉRIE I de 2013-08-13 

Ministério da Saúde: Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a

atribuir pelos serviços e organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas

administrações regionais de saúde a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos.

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Cartão da Pessoa com Doença Rara

Desenvolvimento de documento identificativo da pessoa com doença rara para fins de

priorização e adequação dos cuidados de saúde, em contexto de urgência ou

emergência.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Lei n.º 36/2013. DR 112 SÉRIE I de 2013-06-12  

Assembleia da República

Aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana

destinados a transplantação no corpo humano, de forma a assegurar um elevado nível

de proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva n.º 2010/53/UE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 7 de julho, relativa a normas de qualidade e segurança dos

órgãos humanos destinados a transplantação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Decreto-Lei n.º 121/2013. DR 161 SÉRIE I de 2013-08-22 

Ministério da Saúde

Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção de feridas provocadas por dispositivos

médicos corto-perfurantes que constituam equipamentos de trabalho nos setores

hospitalar e da prestação de cuidados de saúde, transpondo a Diretiva n.º 2010/32/UE

do Conselho, de 10 de maio de 2010

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 3635/2013. DR 47 SÉRIE II de 2013-03-07

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

Estabelece disposições no âmbito da implementação da Estratégia Nacional para a

Qualidade na Saúde, nas instituições do Serviço Nacional de Saúde.

Cria as CQS em todos os serviços e entidades publicas prestadoras de cuidados de saúde.

Cria as CQS em todos os serviços e entidades publicas prestadoras de cuidados de saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Acreditação dos serviços de saúde

Lei n.º 25/2012. DR 136 SÉRIE I de 2012-07-16 

Assembleia da República

Regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de

testamento vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registo

Nacional do Testamento Vital (RENTEV)

Maior protagonismo dos cidadãos

Despacho n.º 17059/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Fixação do montante das verbas destinadas ao funcionamento dos produtos de apoio às

pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122165&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20131470&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20131519&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013009365&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121334&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=LEI&v16=&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011074042&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
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Despacho n.º 130/2012. DR 5 SÉRIE II de 2012-01-06

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Fixação do financiamento dos produtos de apoio às pessoas com deficiência, para o ano

de 2011

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 13513/2012. DR 201 SÉRIE II de 2012-10-17

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Determina o reforço da verba global para o financiamento dos produtos de apoio

durante o ano de 2012

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 15259/2012. DR 230 SÉRIE II de 2012-11-28

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Reforça a verba global para o financiamento dos produtos de apoio durante o ano de

2012

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 3128/2013. DR 41 SÉRIE II de 2013-02-27

Ministérios da Economia e do Emprego, da Saúde, da Educação e Ciência e da

Solidariedade e da Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado do Emprego,

Adjunto do Ministro da Saúde, do Ensino Básico e Secundário e da Solidariedade e da

Segurança Social

Fixa o montante anual destinado ao financiamento dos produtos de apoio à maior

autonomia e integração das pessoas com deficiência

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório Sistema SIM - CIDADÃO Relatório da atividade desenvolvida em 2011
Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 2905/2013. DR 38 SÉRIE II de 2013-02-22

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde.

Estabelece disposições relativas à implementação do projeto "Cirurgia segura, salva

vidas", de acordo com a Norma n.º 2/2013 de 12/02/2013 da Direção-Geral da Saúde;

Despacho que determina que os Diretores dos blocos são os responsáveis do programa

perante a DGS e a ACSS; 

Norma Organizacional;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Despacho n.º 12422/2011. DR 181 SÉRIE II de 2011-09-20

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria a comissão científica para as boas práticas clínicas, no âmbito da Direcção-Geral da

Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Despacho n.º 16519/2011. DR 233 SÉRIE II de 2011-12-06

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Cria a Comissão para a Informatização Clínica - CIC, a fim de delinear a orientação

estratégica na área da informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e

estabelece a respectiva composição

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

DGS

3/69

http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012000728&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012048843&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012054346&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013008093&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
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Despacho n.º 7288/2012. DR 103 SÉRIE II de 2012-05-28

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Justiça, da Saúde, da Educação e

Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social - Gabinetes do Ministro Adjunto e dos

Assuntos Parlamentares, da Ministra da Justiça e dos Ministros da Saúde, da Educação e

Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social

Constituição e definição das regras de funcionamento da Comissão de

Acompanhamento e Avaliação da execução do protocolo de cooperação para apoio a

crianças e jovens

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 16351/2012. DR 248 SÉRIE II de 2012-12-24

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria um grupo de trabalho para avaliar possíveis causas de diminuição de

transplantações de órgãos em Portugal e propor medidas corretivas
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Despacho n.º 1235/2013. DR 14 SÉRIE II de 2013-01-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector

Despacho n.º 3482/2013. DR 45 SÉRIE II de 2013-03-05

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas, no âmbito da Direção-

Geral da Saúde
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Despacho n.º 6197/2013. DR 91 SÉRIE II de 2013-05-13

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeia a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Despacho n.º 4319/2013. DR 59 SÉRIE II de 2013-03-25

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao desenvolvimento da rede de Centros

de Excelência.

Grupo de Trabalho para a definição do conceito de Centro de Excelência, dos critérios

de identificação e reconhecimento pelo Ministério da Saúde desses Centros, bem como

da sua implementação, modelos de financiamento, integração na rede hospitalar e

redes de referência.

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Despacho n.º 4343/2013. DR 59 SÉRIE II de 2013-03-25

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Designa diversos especialistas para integrar a Comissão Técnica Nacional para o

Diagnóstico Pré-Natal

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 11235/2011. DR 171 SÉRIE II de 2011-09-06

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Designa Paulo Alexandre Boto responsável pelo acompanhamento da actividade da

Direcção-Geral da Saúde nas áreas da elaboração e difusão de normas de boas práticas

e das orientações para o desenvolvimento da excelência na prestação de cuidados de

saúde

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Anti-inflamatórios não esteróides sistémicos em adultos:

orientações para a utilização de inibidores da COX-2
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013011444&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011051255&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Utilização e seleção de Antiagregantes Plaquetários Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica de infeções do aparelho urinário (comunidade) Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem e controlo da asma Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem terapêutica das dislipidemias Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Utilização Clínica de Antipsicóticos Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Insulinoterapia na Diabetes Mellitus tipo 2 Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica da Hipertensão Arterial Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento Farmacológico da Osteoporose Pós-

menopáusica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva

Crónica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Supressão Ácida: Utilização dos Inibidores da Bomba de

Protões e das suas Alternativas Terapêuticas
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Antidepressivos Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica Farmacológica do Glaucoma Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica da dor neuropática Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Antibioterapia na pneumonia adquirida na comunidade em

adultos imunocompetentes
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica Farmacológica da Angina Estável Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica Farmacológica da Hipertrofia

Benigna da Próstata
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica Farmacológica na Diabetes tipo 2 Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica das Alterações Cognitivas Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Terapêutica da Ansiedade e Insónia Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Analgésicos em Patologia Dentária Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Antibióticos em Patologia Dentária Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento da Psoríase com Agentes Biológicos em Idade

não Pediátrica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Agentes Biológicos nas Doenças Reumáticas Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Tratamento da Otite Média Aguda na Idade

Pediátrica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Tratamento da Infeção do Trato Urinário em

Idade Pediátrica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
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Diagnóstico e Tratamento da Bronquiolite Aguda em Idade

Pediátrica 
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia Adquirida na

Comunidade em Idade

Pediátrica

Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Tratamento da Amigdalite Aguda na Idade

Pediátrica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento e Seguimento da Fibrose Quística Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica Biológica da Doença Inflamatória do Intestino

do Adulto
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica Modificadora da Esclerose Múltipla Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Profilaxia da Endocardite Bacteriana na Idade Pediátrica Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento da Hepatite C Crónica, Genótipo 1 em Doentes

Monoinfetados
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Administração de Surfactante Pulmonar no Síndrome de

Dificuldade Respiratória do Recém-nascido
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Avaliação e Tratamento da Hipertensão Pulmonar Primária e

Secundária em Idade Pediátrica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Seguimento das Doentes Tratadas por Cancro Invasivo do

Colo do Útero
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico e Estadiamento do Cancro Invasivo do Colo do

Útero
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento médico e cirúrgico do canal arterial no pré-

termo
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem hospitalar das queimaduras Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico, Estadiamento e Tratamento do

Adenocarcinoma Colo-Rectal
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Profilaxia do Trombo Embolismo Venoso em Ortopedia Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem terapêutica inicial da infeção por vírus de

imunodeficiência humana de tipo 1 (VIH-1), em adultos e

adolescentes

Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento do Cancro da Mama Metastático Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica Farmacológica de Manutenção na Perturbação

Bipolar no Adulto
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Terapêutica Famacológica da Depressão major e da sua

Recorrência no Adulto
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Revascularização miocárdica: acompanhamento hospitalar e

em cuidados de saúde primários
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Administração de palivizumab para prevenção de infeção

pelo vírus sincicial respiratório em crianças de risco
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Cuidados Respiratórios Domiciliários: Prescrição de

Oxigenoterapia
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
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Cuidados Respiratórios Domiciliários: Prescrição de

Aerossolterapia
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Cuidados Respiratórios Domiciliários: Prescrição de

Ventiloterapia e Equipamentos
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Exames Ecográficos na Gravidez Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Ecodoppler abdominal Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Eco-doppler sector venoso membros inferiores Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Eco-Doppler Cerebrovascular Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Realização de drenagem percutânea guiada por imagem Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição e determinação da hemoglobina glicada A1c Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Utilização de Eco-Doppler Arterial dos Membros Inferiores Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Realização de biopsias percutâneas guiadas Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Exames laboratoriais na Gravidez de Baixo Risco Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Eco-Doppler no contexto da realização de exames

ecográficos
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Exames Laboratoriais para Avaliação e

Monitorização da Função Tiroideia
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Imagiológica da Pessoa com Tosse Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Imagiologia da Coluna Vertebral: Tomografia

Computadorizada da Coluna
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição Imagiológica da Cabeça: Tomografia

Computadorizada Maxilofacial
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição Imagiológica da Cabeça e Pescoço: Tomografia

Computadorizada Crânio-encefálica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Imagiológica da Mama Feminina Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição Imagiológica do Abdómen: Ecografia do

Abdómen Superior
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Imagiologia do Abdómen e Pélvis: Ecografia Ginecológica Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição Laboratorial do Teste de Anticorpos Anti-Vírus da

Imunodeficiência Humana (VIH)
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição para Estudo Laboratorial da infeção pelo Vírus da

Hepatite C
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição e determinação do Antigénio Específico da

Próstata - PSA
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Exames Laboratoriais para Avaliação de

Doença Alérgica
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição e Determinação do Hemograma Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
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Prescrição de Exames Laboratoriais para Avaliação de

Dislipidemias
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição da Gama-glutamiltransferase (GGT) Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Indicações para Prescrição do Ionograma Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Registo de Alergias e Reações Adversas Documento de orientação e avaliação da prática clínica Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
Anafilaxia: Registo e Encaminhamento Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tratamento Conservador Médico da Insuficiência Renal

Crónica Estádio 5
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Hipertensão Arterial: definição e classificação Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Acidente Vascular Cerebral: Prescrição de Medicina Física e

de Reabilitação
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Utilização Clínica de Plasma Fresco Congelado no Adulto

(PFC)
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Utilização Clínica de Concentrados  Plaquetários no Adulto Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Anafilaxia: Abordagem Clínica Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Pré-hospitalar das Queimaduras Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem Organizacional do Tratamento de Queimaduras Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Precauções Básicas do Controlo da Infeção Documento de orientação e avaliação da prática clínica Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúdeDeteção precoce e Intervenção Breve no consumo excessivo

do álcool no adulto
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico da Fibrose Quística Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem da Intoxicação Alcoólica Aguda em

Adolescentes e Jovens
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Diagnóstico de Policonsumos em Adolescentes e Jovens Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Utilização Clínica de Concentrado Eritrocitário no Adulto Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Abordagem da Transfusão Maciça Documento de orientação e avaliação da prática clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE (Systematic

Coronary Risk Evaluation)
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Vigilância Epidemiológica das Resistências aos

Antimicrobianos 
Documento de orientação e avaliação da prática clínica

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Estudo de investigação "PROHIBIT WP3"

Analisar a perceção e implementação das medidas de controlo de infeção baseadas nas

evidências científicas e o seu efeitos nos resultados do controlo de doenças entre os

hospitais europeus

Saúde em Todas as Politicas

Relatório de Fluxo de Doentes em Diálise 2011
Monitorização do número de doentes em Hemodiálise e Diálise Peritoneal, em

ambiente hospitalar e extra-hospitalar
Saúde em Todas as Politicas

Relatório de Fluxo de Doentes em Diálise 2012
Monitorização do número de doentes em Hemodiálise e Diálise Peritoneal, em

ambiente hospitalar e extra-hospitalar
Saúde em Todas as Politicas
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Relatório do Sistema de Auditoria Clínica Resumo da atividade realizada pela DGS e OM
Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório de Atividades realizadas entre a DGS e OM Resumo da atividade realizada pela DGS e OM

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Processo assistencial Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2
Manual de boa prática clínica e organizativa nos diferentes níveis de cuidados de saúde,

no âmbito da Diabetes Mellitus tipo 2

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório de Acompanhamento Monitorização de

Indicadores de Normas Clínicas 
Monitorização anual dos indicadores das Normas clinicas

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório Preliminar Monitorização de Indicadores de

Normas Clínicas 
Monitorização preliminar dos indicadores das Normas clinicas

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Catálogo Português de Alergias e outras Reações Adversas Normalização semântica de conceitos e registos de Alergias e Reações Adversas
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

SNNIEA Primeiro trimestre 2013 
Relatório trimestral de acompanhamento dos Registos feitos na plataforma do Sistema

Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos 
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SNNIEA Segundo trimestre 2013
Relatório trimestral de acompanhamento dos Registos feitos na plataforma do Sistema

Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos 
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Taxonomia para notificação de incidentes e eventos

adversos

taxonomia comum de segurança do doente de acordo com as recomendações

internacionais da Organização Mundial de Saúde e do Conselho da União Europeia

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos

Adversos

Regulamentação do Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos

(SNNIEA)

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Análise de Incidentes e de Eventos Adversos

promover a aprendizagem sobre as respetivas causas e prevenir a sua recorrência,

identificar as causas raiz do evento e procurar atuar sobre essas causas e metodologia

de desenvolvimento da Análise das Causas Raiz

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Questões e respostas orientadas aos cidadãos documento FAQ para os cidadãos notificadores
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Questões e respostas orientadas aos profissionais  documento FAQ para os profissionais notificadores
Linhas de orientação clínica;

Acreditação dos serviços de saúde

Guia para profissionais notificadores Manual explicativo da plataforma SNNIEA para os Profissionais Notificadores
Linhas de orientação clínica;

Acreditação dos serviços de saúde

Guia para cidadãos notificadores Manual explicativo da plataforma SNNIEA para os Cidadãos Notificadores
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Guia para os gestores locais Manual explicativo da plataforma SNNIEA para os Gestores Locais do sistema
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Orientações para Elaboração de Normas Clínicas Manual orientativo para a Elaboração de Normas Clínicas
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Despacho que determina que os Diretores dos blocos são os

responsáveis do programa perante a DGS e a ACSS

Documento sobre prevalência de infeção e uso de antimicrobianos nos hospitais,

integrado no estudo europeu do ECDC 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Relatório do Estudo Nacional de Prevalência de Infeção nos

Cuidados Continuados 

Documento sobre a prevalência de infeção uso de antimicrobianos nos cuidados

continuados 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Relatório da Campanha de Higiene das Mãos 2011 
Avalia a evolução da Campanha das Mãos, desde a sua implementação, dando realce

aos resultados obtidos em 2011

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Avaliação da Cultura de Segurança
Analisa os resultados do estudo piloto da avaliação de cultura de segurança realizado

em sete Unidades Hospitalares em Portugal. 
Saúde em Todas as Politicas

DGS

9/69

http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-questoes-cidadaos-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-questoes-profissionais-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-guia-profissionais-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-guia-cidadaos-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-3/snniea-guia-gestores-pdf.aspx


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Relatório "Final Programme LTCF -Workshop/HALT -2- Kick-

off-meeting. 2011(ECDC) 

Análise de estudo piloto de prevalência (EP) de Infeção Associada aos Cuidados de

Saúde (IACS) e do Uso de Antibióticos (UA) também realizado em Portugal, a nível

nacional  e Orientações sobre estudo de prevalência HALT -2 (2013)

Saúde em Todas as Politicas

Violência contra Profissionais de Saúde no Local de Trabalho

2007-2012

Analisar a evolução da notificação voluntária e de cariz anónimo efetuada pelos

Profissionais de Saúde

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo entre a Direção-Geral da Saúde e a Ordem dos

Enfermeiros
Clarificar os conteúdos do Protocolo  

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Tabela Nacional de Funcionalidade

1.Melhorar a equidade no acesso a benefícios atribuídos em regime especial, se o

Governo assim o determinar; 2.Monitorizar e avaliar resultados de programas de gestão

integrada da doença; 3. Avaliar a necessidade de cuidados de saúde e quantificar

resultados/ganhos em saúde das unidades prestadoras de cuidados de

reabilitação/reeducação, entre outras 

Regulação do sector

Informação nº 013/2011 de 08/06/2011 Avaliação da Cultura de Segurança Saúde em Todas as Politicas

Informação nº 018/2011 de 11/10/2011 Normas de Orientação Clínica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 002/2013 de 18/02/2013 Processos Assistenciais Integrados
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 004/2012 de 31/01/2012 Candidatura a Centros de Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 008/2012 de 04/06/2012 Reprocessamento em Endoscopia Digestiva
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 010/2013 de 02/08/2013 Utilização de Dispositivos Simples em Aerossolterapia
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 018/2011 de 23/05/2011
Mecanismos e procedimentos de identificação inequívoca dos doentes em instituições

de saúde

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 021/2011 de 06/06/2011
Prevenção de comportamentos dos doentes que põem em causa a sua segurança ou da

sua envolvente

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 021/2012 de 04/12/2012 Organização de Cuidados na Esclerose Múltipla
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 022/2011 de 09/06/2011
Requisitos a observar pelos centros de tratamento para acessos vasculares para

hemodiálise

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 023/2011 de 09/06/2011 Acordo entre Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Centros de Diálise Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúdeOrientação nº 025/2011 de 28/06/2011 -atualização de

24/08/2011

Utilização de Ampicilina, Amoxicilina e Amoxicilina/Ácido Clavulânico - atualização de

24/08/2011

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 027/2011 de 13/07/2011 Processo de emissão de Normas
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 028/2011 de 15/07/2011 Comissões de Antimicrobianos
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 028/2012 de 31/12/2012 Boas práticas na abordagem do doente com obesidade elegível para cirurgia bariátrica
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 029/2011 de 05/08/2011 - atualização de

24/08/2011
Princípios gerais de antibioterapia - atualização de 24/08/2011

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 030/2011 de 31/08/2011 Lista de Verificação em Cirurgia
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 032/2011 de 26/10/2011 Requisitos a observar pelos centros de acessos vasculares para hemodiálise
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 035/2011 de 10/11/2011 Candidatura a Centros de Tratamento da Hipertensão Pulmonar
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD) Resumo das indicações e instruções de preenchimento do formulário de Aerossolterapia
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde
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Prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD) Resumo das indicações e instruções de preenchimento do formulário de Oxigenoterapia
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prescrição de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD)
Resumo das indicações e instruções de preenchimento dos formulários de

Ventiloterapia e Equipamentos

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Despacho nº 12422/2011, do Senhor Secretário de Estado

Adjunto do Ministro da Saúde, de 20.09.2011

Cria a Comissão de Boas Práticas Clinicas para emissão de parecer científico, a pedido do

Diretor‑Geral da Saúde, sobre a validade científica do conteúdo das normas clínicas

Regulação do sector;

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Despacho n.º 1873/2012. DR 29 SÉRIE II de 2012-02-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Nomeia o Prof. Doutor Alberto António Moreira Caldas Afonso para a Comissão

Científica para as Boas Práticas Clínicas; 

Regulação do sector

Despacho n.º 7584/2012. DR 107 SÉRIE II de 2012-06-01

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Altera o despacho n.º 12422/2011, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da

Saúde, de 8 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de

setembro de 2011, referente à Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas

(Integra novos elementos na Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas )

Regulação do sector;

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Centros de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros

de Tratamento de Obesidade. 

Lista de entidades que declararam cumprir os requisitos para se constituírem Centros

de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros de Tratamento de Obesidade desde

Janeiro de 2009

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo DGS e a OM Âmbito da melhoria da qualidade do sistema de saúde

Regulação do sector;

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo DGS e Serviço Regional de Saúde dos Açores

Protocolo de Colaboração entre os dois organismos, com o objetivo de implementar o

programa nacional de acreditação de unidades de saúde no Serviço Regional de Saúde

dos Açores

Regulação do sector

2.ª apresentação pública de progresso da Estratégia

Nacional para a Qualidade na Saúde

Apresentação pública das atividades desenvolvidas na àrea da Qualidade Clínica,

Organizacional e Inovação; Segurança do Doente; Cuidados de Saúde Transfronteiriços;

Acreditação pelo Modelo ACSA

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

3ª apresentação pública de progresso da Estratégia Nacional

para a Qualidade na Saúde

Apresentação pública das atividades desenvolvidas na àrea da Qualidade Clínica,

Organizacional e Inovação; Segurança do Doente; Cuidados de Saúde Transfronteiriços;

Acreditação pelo Modelo ACSA

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório de Execução Anual 2010 - Atividade Nacional no

âmbito da Cirurgia Bariátrica 

Relatório sobre a actividade dos Centros de Tratamento de Obesidade durante 2010,

fazendo uma avaliação comparativa com a actividade cirúrgica bariátrica no último ano

antes da implementação do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (2009).

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório da Campanha de Higiene das Mãos 2012 
Avalia a evolução da Campanha das Mãos, desde a sua implementação, dando realce

aos resultados obtidos em 2012
Regulação do sector

Grupo de Trabalho sobre prevenção e controlo de infeção

em Pediatria

Grupo de trabalho para a estruturação de um programa de vigilância epidemiológica em

pediatria e elaboração de normas e pareceres.
Regulação do sector

Consultas Especializadas Certificadas
Lista de Consultas certificadas para prescrição de biologicos de acordo com o Despacho

nº 18419/2010 de 2 de Dezembro e Circular Normativa nº 23/DQS de 20/10/2008

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Centros de Tratamento para Acessos Vasculares para

Hemodiálise

Lista das Entidades que declararam cumprir os requisitos definidos no âmbito do

processo de reconhecimento

como Centros de Tratamento para Acessos Vasculares para Hemodiálise

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Despacho n.º 5366/2012, do Senhor Secretário de Estado da

Saúde, de 10 de Abril de 2012
Cria o Grupo Técnico para a Área da Diálise Hospitalar (GTADH) Regulação do sector
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Propostas para a reorganização da prestação de cuidados de

saúde na área da diálise hospitalar, em ambulatório (Setor

Público)

Documento sobre a hemodiálise no sector público com recomendações ao SES Linhas de orientação clínica

Projeto SATHEMO Avaliação da Satisfação dos Doentes em Hemodiálise
 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Manual de acreditação de unidades de saúde:gestão clinica Documentos com standars para acreditação de unidades de saúde
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Unidades de Saúde Acreditadas Lista de unidades acreditadas pelo modelo ACSA
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo com INEM

Protocolo de colaboração entre a DGS e o INEM para a acreditação da qualidade dos

Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e os meios de emergência médica

operados diretamente pelo INEM (Ambulâncias, Motas e Helicópteros), de acordo com

o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação em Saúde, modelo ACSA.

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Decreto-Lei n.º 72/2012. DR 60 SÉRIE I de 2012-03-23 

Ministério da Saúde: transpõe as Diretivas n.os 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE e

2011/13/UE, da Comissão, de 8 de fevereiro, com alteração da lista de substâncias

ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas, tendo em vista a proteção da

saúde humana e animal, bem como a salvaguarda do ambiente

Regulação do sector

Decreto-Lei n.º 154/2012. DR 136 SÉRIE I de 2012-07-16 

Ministério da Saúde: altera a lista de substâncias ativas que podem ser incluídas em

produtos biocidas, tendo em vista a proteção da saúde humana e animal e a

salvaguarda do ambiente, transpõe as Diretivas n.os 2011/66/UE, 2011/67/UE,

2011/69/UE, da Comissão, de 1 de julho, e as Diretivas n.os 2011/71/UE, da Comissão,

de 26 de julho, 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE, 2011/81/UE, da Comissão, de 20 

de setembro, e procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002, de 3 de maio

Saúde em Todas as Politicas

Decreto-Lei n.º 40/2013. DR 54 SÉRIE I de 2013-03-18 

Ministério da Saúde: procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002, de 3 de

maio, transpondo as Diretivas n.os 2012/2/UE e 2012/3/UE, de 9 de fevereiro,

2012/14/UE e 2012/15/UE, de 8 de maio, 2012/16/UE, de 10 de maio, 2012/20/UE, de

6 de julho, 2012/22/UE, de 22 de agosto, 2012/38/UE, de 23 de novembro,

2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE 2012/43/UE, de 26 de novembro, e alterando a

lista de substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas

Regulação do sector

Decreto-Lei n.º 85/2013. DR 121 SÉRIE I de 2013-06-26 

Ministério da Saúde: procede à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002,

de 3 de maio, transpondo as Diretivas n.os 2013/3/UE, 2013/4/UE e 2013/5/UE, da

Comissão de 14 de fevereiro, 2013/6/UE, da Comissão de 20 de fevereiro, e 2013/7/UE,

da Comissão de 21 de fevereiro, e alterando a lista de substâncias ativas que podem ser

incluídas em produtos biocidas

Regulação do sector

Portaria n.º 273/2012. DR 172 SÉRIE I de 2012-09-05 

Ministério da Saúde

Aprova a tabela de preços para os tratamentos de procriação medicamente assistida e

revoga a Portaria n.º 67/2011, de 4 de fevereiro

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120572&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121338&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20130514&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20131122&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121757&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Portaria n.º 243/2013. DR 78 SÉRIE II de 2013-04-22

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo consultivo da Direção Geral

daSaúde, para recomendação de estratégias apropriadas baseadas na melhor evidência

científica disponível sobre o impacte da doença e da vacinação

Regulação do sector

Despacho n.º 17067/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Programa Nacional de Vacinação - Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o esquema de vacinação universal recomendado do Programa Nacional de

Vacinação 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Vacinação

Prevenção e controlo das doenças abrangidas no PNV: atualização de acordo com a

evidência científica e um conjunto de indicadores (carga da doença; ganhos em saúde;

eficácia e segurança da vacina; estudos de custo-benefício e custo-efetividade);

Cumprimento de metas internacionais no controlo/eliminação/erradicação de doenças

preveníveis pela vacinação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Eliminação do Sarampo

Obter o estatuto europeu de país com o sarampo eliminado, através: manter coberturas

vacinais ≥95%; diminuição de bolsas de população suscetível; vacinação de profissionais

de saúde e viajantes; reforço da vigilância clínica, laboratorial e epidemiológica;

adequada gestão de casos e surtos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Programa Nacional de Erradicação da poliomielite
Manter a poliomeiltie eliminada em Portugal e manter o estatuto europeu de país com

a poliomielite eliminada

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 9972/2011. DR 152 SÉRIE II de 2011-08-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2011-2012, emitidas a partir de 1 de Agosto de

2011, são válidas até 31 de Dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 11323/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2012-2013, emitidas a partir de 1 de agosto de

2012, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 10366/2013. DR 152 SÉRIE II de 2013-08-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2013-2014, emitidas a partir de 1 de agosto de

2013, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 405/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social -

Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da

Segurança Social

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI).

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013014396&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=Minist%E9rio+da+Sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=portaria&v16=&v17=Minist%E9rio+da+Sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011074055&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011046419&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012042269&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=53-56&doc=2013027703&v01=2&v02=&v03=2013-03-28&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012002122&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa de ação para a eliminação da Mutilação Genital

Feminina

Prevenir a ocorrência da MGF e melhorar os cuidados no âmbito da MGF, através:

1.Emitir e divulgar Normas e Orientações de conduta clínica em mulheres com MGF; 2.

Promover debates para discussão e organização de estratégias de trabalho com

comunidades; 3. colaborar nas ações de formação para profissionais de saúde e outros

grupos.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Proteção, Promoção e Uniformização do Esquema de

Vigilância da Gravidez de Baixo Risco em Portugal

Garantir a adequada vigilância da gravidez, através: 1.Emitir Normas e Orientações de

conduta clínica; 2. Coordenar os Serviços existentes no território Nacional; 3. Manter

formação continuada dos profissionais.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; Linhas de orientação clínica

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância

Garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do

corpo que limitam o crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades

tipicas para a idade e de crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento.1.

Publicar normativos de orientação ; 2. Coordenar a implementação nacional do

programa; 3. Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Integrar nos

sistemas informáticos do PNSIJ os instrumentos de registo deste programa 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 7402/2013. DR 110 SÉRIE II de 2013-06-07

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à atribuição de cheques-dentista, no âmbito do

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Intervenção Precoce no Cancro Oral

Detetar precocemente lesões de cancro oral; Intervir precocemente em lesões

potencialmente malignas e malignas da cavidade oral; Diminuir a incidência de cancro

oral em fases avançadas / doença disseminada

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013020210&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 9635/2013. DR 140 SÉRIE II de 2013-07-23

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que a produção e a divulgação de informação, no quadro do sistema

estatístico nacional, designadamente estatísticas de saúde, sejam centralizadas na

Direção-Geral da Saúde

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Lei n.º 15/2012. DR 67 SÉRIE I de 2012-04-03

SICO - Assembleia da República

Institui o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portaria n.º 329/2012. DR 204 SÉRIE I de 2012-10-22

Ministérios da Administração Interna, da Justiça e da Saúde

Cria uma plataforma disponível na Internet, através de uma ligação segura (https) e

mediante a atribuição de perfis de acesso por parte da entidade responsável pelo

tratamento da base de dados para o acesso ao Sistema de Informação dos Certificados

de Óbito (SICO)

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portaria n.º 330/2012. DR 204 SÉRIE I de 2012-10-22 

Ministérios da Administração Interna, da Justiça e da Saúde

Aprova o modelo de guia de transporte para efeitos de remoção e transporte do

cadáver e o modelo de boletim de óbito, a disponibilizar eletronicamente através do

Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portaria n.º 331/2012. DR 204 SÉRIE I de 2012-10-22

Ministérios da Justiça e da Saúde

Define os termos de transmissão eletrónica de dados ao Ministério Público através de

mecanismos automáticos de interoperabilidade das informações registadas no Sistema

de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portaria n.º 334/2012. DR 205 SÉRIE I de 2012-10-23

Ministérios da Justiça e da Saúde

Aprova os modelos de certificado de óbito e de certificado de óbito fetal e neonatal e os

modelos de boletim de informação clínica e do formulário eletrónico para introdução

dos dados resultantes de autópsia clínica, de autópsia médico-legal ou de perícia

médico-legal a ela associada

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Despacho n.º 14240/2012. DR 212 SÉRIE II de 2012-11-02

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina o início do período experimental de utilização do Sistema de Informação dos

Certificados de Óbito (SICO)

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Despacho n.º 15858/2012. DR 240 SÉRIE II de 2012-12-12

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Alarga o período experimental de utilização do Sistema de Informação dos Certificados

de Óbito (SICO) a outras instituições na mesma área geográfica onde está a decorrer

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Despacho n.º 2544/2013. DR 33 SÉRIE II de 2013-02-15

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Alargamento do período experimental de utilização do Sistema de Informação dos

Certificados de Óbito (SICO) a outras instituições

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=53-56&doc=2013025757&v01=2&v02=&v03=2013-03-28&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20122078&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012056021&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013006489&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
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Despacho n.º 6705/2013. DR 99 SÉRIE II de 2013-05-23

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Alarga o período experimental de utilização do Sistema de Informação dos Certificados

de Óbito (SICO) a outras instituições

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Despacho n.º 13788/2013. DR 209 SÉRIE II de 2013-10-29

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina o fim do período experimental do Sistema de Informação dos Certificados de

Óbito (SICO) e a obrigatoriedade da utilização do mesmo para a certificação dos óbitos

ocorridos em território nacional a partir das 0 horas de 1 de janeiro de 2014

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Estabelecer um sistema de informação no processo de certificação dos óbitos

eletrónico, tendo em vista: a) desmaterialização dos certificados de óbito; b) tratamento

estatístico das causas de morte; c) atualização da base de dados de utentes do SNS e do

correspondente número de identificação atribuído no âmbito do Registo Nacional de

Utentes (RNU); d) emissão e a transmissão eletrónica dos certificados de óbito para

efeitos de elaboração dos assentos de óbito.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portaria n.º 248/2013. DR 149 SÉRIE I de 2013-08-05

Sinave - Ministério da Saúde

Aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Monitorização do consumo do tabaco em jovens através da aplicação de inquéritos do

Sistema Internacional de Vigilância do Tabagismo da Organização Mundial da Saúde 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Monitor ACES Analisar clusters e projetar os indicadores de saúde por grupos de ACeS e por NUTS II

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Decreto-Lei n.º 135/2013. DR 192 SÉRIE I de 2013-10-04  

Ministério da Saúde

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, que estabelece

as regras de designação, competência e funcionamento das entidades que exercem o

poder de autoridade de saúde

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 137/2013. DR 193 SÉRIE I de 2013-10-07

Ministério da Saúde

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, que

estabelece o regime de criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de

centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e à primeira alteração ao Decreto-Lei

n.º 81/2009, de 2 de abril, que estabelece as regras e princípios de organização dos

serviços e funções de natureza operativa de saúde pública, sedeados a nível nacional,

regional e local

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 11322/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria um grupo de trabalho com a missão de elaborar uma proposta de reestruturação

dos Laboratórios de Saúde Pública existentes e estabelece a sua constituição
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

DGS
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Despacho n.º 13332/2012. DR 197 SÉRIE II de 2012-10-11

Designa para integrar a comissão técnico científica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., os representantes da Direção-Geral de Saúde, de cada uma das

Administrações Regionais de Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

duas personalidades de reconhecido mérito técnico científico na área da emergência

médica

Regulação do sector

Despacho n.º 16352/2012. DR 248 SÉRIE II de 2012-12-24

Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes dos Secretários de Estado

Adjunto do Ministro da Saúde e do Ensino Superior

Cria a Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde Pública, no âmbito

da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão vetorial

Regulação do sector

Enfermeiros de familia

A OMS tem vindo a evidenciar a importância de se implementar metodologias de

trabalho que promovam a adopção de um novo paradigma de cuidar, direccionado para

família e assente na efectividade (adequação das respostas), integralidade (visão global)

e na proximidade do utente com os serviços de Saúde (acessibilidade). Próximos passos:

constituição de grupos de trabalho

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Enfermeiros sentinela
Proposta de rede de enfermeiros sentinela como base para o projecto painel

infofamilia. Aguarda-se definição de suporte formal

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Caracterização das necessidades de formação dos

profissionais de saúde das consultas de cessação tabágica

dos ACES e Hospitais do SNS

Melhorar a formação de todos os profissionais de saúde no âmbito da prestação de

cuidados de saúde aos utentes do SNS para a realização de intervenções e de

intervenções intensivas de apoio à cessação tabágica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Caracterização da oferta curricular pré e pós graduada em

prevenção e controlo de tabagismo

Melhorar a formação pré-graduada na área da prevenção e tratamento do tabagismo

nos cursos para profissionais de saúde das instituições públicas 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Inquérito Alimentar Nacional IAN

Estimar indicadores sobre o estado nutricional da população portuguesa e sua relação

com determinantes de saúde;

Construção de Ferramenta.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Registo dos centros PSCI 

Melhorar a prestação de cuidados de saúde e promover as boas práticas no sentido da

redução dos episódios de internamento hospitalar por descompensação e complicações

da diabetes.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes nos CSP e

Unidades Integradas da Diabetes nos Hospitais.

Melhorar a prestação de cuidados de saúde e promover as boas práticas no sentido da

redução dos episódios de internamento hospitalar por descompensação e complicações

da diabetes.

Regulação do sector

Elaborar projeto de cooperação para melhoria da aplicação

de recolha de dados dos ROR 

Vigilância epidemiológica.

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação na área da recolha de

dados dos Registos Oncológicos.

Regulação do sector

Normas Orientação Clínica Cancro do Testículo Melhorar a prestação de cuidados de saúde e promover as boas práticas. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estudo económico do modelo de rede de espirometria do

CHLN
Quantificar os custos da rede de espirometria do modelo utilizado no CHLN. Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 3405/2012. DR 48 SÉRIE II de 2012-03-07
Nomeação do diretor do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares,

licenciado Rui Manuel Cruz Ferreira
Regulação do sector

Criação de interface entre a plataforma das cérebro-

cardiovasculares e o SICO
Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico de situação. Regulação do sector

Melhoria dos cuidados de saúde  Elaborar uma proposta de Rede Nacional de Referenciação da Infeção VIH/sida. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS
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Despacho n.º 2902/2013. DR 38 SÉRIE II de 2013-02-22

Determina que a Direção-Geral da Saúde desenvolva, como programa de saúde

prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos

Antimicrobianos

Regulação do sector

Manual de Acreditação de hospitais 
Manual que documenta todos os standards necessários para a acreditação de unidades

hospitalares 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Manual de Acreditação de unidades sem internamento  
Manual que documenta todos os standards necessários para a acreditação de unidades

sem internamento 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatórios de avaliação das 18 unidades que se submeteram

à acreditação 
Documento de avaliação da qualidade das unidades 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo com o Instituto Nacional de Emergência Médica -

INEM

Protocolo de colaboração entre a DGS e o INEM para a acreditação da qualidade dos

Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e os meios de emergência médica

operados diretamente pelo INEM (Ambulâncias, Motas e Helicópteros), de acordo com

o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação em Saúde, modelo ACSA.

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Protocolo com a Direcção Regional de Saúde da Região

Autónoma dos Açores 

Protocolo de Colaboração entre a DGS e a Direcção Regional de Saúde da região

Autónoma dos Açores, com o objetivo de implementar o Programa Nacional de

Acreditação em Saúde no Serviço Regional de Saúde desta Região Autónoma

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Plataforma informática @Qredita com mais de 600 ecrans

de informação 

Documento informático que rege toda a informação gerada na auto-avaliação e

avaliação das unidades em processo de acreditação 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Guia de aplicação da plataforma Qredita Documento de orientação para a utilização da plataforma @Qredita

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Documento geral de certificação 
Documento de orientação que contem os procedimentos para a candidatura e

desenvolvimento do processo de acreditação

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

1ª apresentação de progresso do protocolo entre o DQS e a

CNSMCA (assinado em 2011) 

Apresentação à CNSMCA das atividades desenvolvidas no âmbito da acreditaçãoo de

unidades de saúde da criança e do adolescente 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Memória descritiva do protocolo DGS/ ACSA

Relatório de progresso do trabalho conjunto do Departamento da Qualidade na Saúde e

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía relativo ao desenvolvimento do Programa

Nacional de Acreditação em Saúde  

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Guia de apoio á autoavaliação de unidades de saúde 
Documento de orientação para a interpretação dos standards e para a criação dos

grupos de trabalho da auto-avaliação

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Portaria n.º 158/2012, de 22/05

Estatutos do INEM - Com consequências na organização interna: foram mantidos os

serviços centrais, com competência extensiva a todo o território continental, e os

serviços territorialmente desconcentrados (Delegações Regionais). No entanto, os

serviços centrais passaram a ter uma organização diferente passando a estar

organizados em três unidades: Unidades Operacionais, Unidades de Apoio e Logística e

Unidades de Apoio à Gestão.

Esta alteração traduziu-se numa redução de cargos dirigentes de 29%.

Regulação do sector

Despacho 14041/2012, de 29/10
Define a atividade do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, os seus recursos

humanos, competências, bem como, a articulação com outros intervenientes do SIEM

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

INEM
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Despacho 16401/2012, de 26/12 Define as competências dos Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE)
Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho 1393/2013, de 23/01 Regulamenta a atividade de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 13377/2011, de 23/09

Cria a Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência (CRRNEU)

com o propósito de avaliar o estado de implementação da Rede de Emergência Pré-

Hospitalar e das Urgências Hospitalares propondo a melhor forma de manter um

excelente acompanhamento dos Serviços de Emergência Pré -Hospitalar e Urgências.

Regulação do sector

O Despacho n.º 11054/2012 conjunto do Ministro da

Administração Interna e do Ministro da Saúde determinou a

revisão do Regulamento de transporte de doentes por via

terrestre

Como determinado no despacho a revisão foi efetuada por um grupo de trabalho que

congregou a participação de vários especialistas dos Ministérios da Administração

Interna e da Saúde, bem como de representantes da Liga de Bombeiros Portugueses,

permitindo assim que através de uma atuação concertada e coordenada destas

entidades a apresentação de propostas que contribuam para definição de um adequado

quadro regulador.

O grupo de trabalho criado ao qual compete a responsabilidade de rever o Regulamento

de Transporte de Doentes.

Regulação do sector

Protocolo SICO 
Protocolo de colaboração entre a Direção Geral de Saúde e o INEM para aplicação do

SICO - Sistema de Informação dos certificados de óbito 
Regulação do sector

Protocolo: Formação e colaboração na peregrinação a Fátima
Protocolo de cooperação entre o INEM e a Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da

Ordem Soberana Militar de Malta. 
 Regulação do sector

Protocolo: Formação em reanimação

Protocolo de colaboração entre o INEM e o Conselho Português de Ressuscitação (CPR),

para colaboração na formação em reanimação através de implementação de processos

técnicos e pedagógicos comuns.

 Regulação do sector
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Protocolo: Formação pré e pós graduada

Protocolo de colaboração entre o Instituto de Ciência Médicas Abel Salazar e o INEM

para formação pré e pós graduada de profissionais de saúde, através da formação na

área da urgência/emergência médica e para investigação científica.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Deliberação do Conselho Diretivo n.º 7/2011, de 17/02

Com o objetivo de promover a qualidade no atendimento aos utentes, melhorando a

resposta às reclamações, foram definidos os procedimentos a adotar para o tratamento

de reclamações.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR)

Implementação de um sistema de tipificação das reclamações enquanto mecanismo de

audição e participação de utentes. Neste âmbito, o INEM decidiu, de forma voluntária,

aderir ao Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR) dos Utentes do Serviço

Nacional de Saúde (SIM-Cidadão), cuja monitorização está a cargo da DGS, o que foi

concretizado em outubro de 2011.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatórios Anuais
Registo do percurso da atividade anual face ao que tinha sido estabelecido nos Planos

de Atividades.
Regulação do sector

Manual de Indicadores Documento que apresenta os indicadores monitorizados com o respetivo detalhe Regulação do sector

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Documento que integra os objetivos estratégicos e operacionais e respetivas metas de

concretização do INEM.
Regulação do sector

QUAR Setorial - Quadro de Avaliação e Responsabilização
Documento que integra os objetivos estratégicos e operacionais e respetivas metas de

concretização de cada uma das unidades orgânicas do INEM.
Regulação do sector

Programa de Auditorias Realizadas auditorias à atividade operacional e de suporte do INEM.
Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Acreditação CODU e Meios

Obtenção da Acreditação do CODU e Meios, pelo Comité de Certificação da Agencia de

Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), em Outubro de 2012, com Certificação de

Qualidade de Nível Avançado

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Renovação da certificação ISO 9001 do seu Sistema de

Gestão da Qualidade nos âmbitos:

Formação em Emergência Médica e Acreditação de Entidades para Formação em

Emergência Médica
Regulação do sector

Obtenção de certificações ISO 9001 nos âmbitos:

Processo de concessão de alvarás e/ou certificados de vistoria a ambulâncias de

transporte de doentes (Dezembro/2011); Programa Nacional de Desfibrilhação

Automática Externa (junho/2012); 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

INEM

20/69



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 14898/2011, de 03/11

Foi definido, entre outros, os meios de emergência pré-hospitalar de suporte imediato

de vida do INEM, que atuam no âmbito do SIEM (as ambulâncias SIV), e as bases gerais

da sua integração na rede de serviços de urgência, consoante os seguintes níveis

diferenciados: Os serviços de urgência básica (SUB) devem integrar uma ambulância SIV.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde AVC
Programa que tem por objetivo orientar os doentes com sinais e sintomas de AVC para

o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Coronária

Programa que pressupõe a identificação precoce de uma situação de enfarte agudo do

miocárdio e o seu transporte célere até ao local mais próximo disponível com

capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão arterial.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Trauma

Define os procedimentos a seguir quando são recebidas vítimas de trauma nas

urgências dos hospitais. Este procedimento nasce da necessidade reconhecida de

melhorar a resposta hospitalar às vítimas deste tipo de patologia, através da

identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos mecanismos de pedido

de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de socorro e da definição do

encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores condições de

tratamento definitivo.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Sépsis

Visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde um

protocolo de identificação rápida e inicio imediato de medidas terapêuticas a todos os

doentes com Sépsis grave.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Implementação do PNDAE (ver TEMA: Saúde Pública) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alargamento do transporte de recém-nascidos a pediátrico

Alargamento do sistema de transporte de doentes críticos em idade neonatal (Recém

Nascidos) a um sistema organizado de transporte inter-hospitalar que respondesse de

forma regular e uniforme a todas as crianças (até aos 18 anos), que necessitem de

cuidados intensivos e tratamento em unidades especializadas, com recursos técnicos e

humanos adequados à gravidade da sua situação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Transporte Inter-Hospitalar do Doente Crítico

Dispositivo nos Serviços de Urgência, com recursos partilhados, que veio promover a

resposta integrada ao doente urgente/emergente, potenciando a adequação do

transporte inter-hospitalar do doente crítico e garantindo a continuidade dos cuidados

ao doente crítico, desde o primeiro atendimento numa unidade de urgência até à

chegada à unidade de tratamento definitivo. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Novas Competências dos Técnicos de Ambulância de

Emergência (TAE):
(ver TEMA: Recursos Humanos em Saúde) Regulação do sector

Despacho 14898/2011, 3/11 (ver TEMA: Governação)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho 14898/2011, 3/11 (ver TEMA: Governação)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

INEM
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Despacho 1393/2013, de 23/01 e Despacho n.º 4651/2013,

de 03/04
(ver TEMA: Governação)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Transporte Inter-Hospitalar do Doente Crítico (ver TEMA: Cuidados de Emergência e Urgência)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Contratação de Recursos Humanos
Dotar o INEM com os melhores profissionais disponíveis e da forma mais célere

possível, cumprindo a tramitação legal instituída. 

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Processo de Acreditação de Entidades Formadoras

Por forma a ampliar exponencialmente a capacidade formativa existente no País,

mantendo um rigoroso controlo da qualidade da formação ministrada. Alargou-se ainda

esta lógica para as unidades de formação das Instituições de Saúde, para que estas

formassem os seus profissionais e cidadãos da sua área de influência,

Regulação do sector. 

Linhas de orientação clínica.

Manuais de Formação Foram escritos/revistos diversos manuais de suporte á formação. Linhas de orientação clínica

Produtos pedagógicos
Os produtos pedagógicos foram revistos, para poderem ser modulares e não um único

bloco, permitindo uma melhor flexibilização da formação e, desse forma, melhor acesso.
Linhas de orientação clínica

Formação em regime pós-laboral Foi definida a formação em regime pós-laboral para os parceiros do SIEM Linhas de orientação clínica

Novas Competências dos Técnicos de Ambulância de

Emergência (TAE):

Iniciativa que vem aumentar a capacidade de intervenção dos TAE em situações de

extrema gravidade (life-threatening), em que não exista médico imediatamente

disponível no local. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Contrato Programa (Formação de tripulantes de

ambulâncias de socorro)

Contrato Programa entre o INEM e a Escola Nacional de Bombeiros (ENB) para

concretização do plano de formação de tripulantes de ambulâncias de socorro e

recertificação a realizar pela ENB durante o ano de 2012 e 2013 e a concretização pelo

INEM de laboratórios de formação de SBV e DAE a formadores de cursos TAT.

Regulação do sector

Comissão para Informatização Clínica (CIC), criada em finais

de 2011, 

O INEM participa enquanto elemento integrante. Projeto da nova orientação estratégica

para a informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde SNS em harmonia com as

diretrizes do Ministério da Saúde.

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling

System
Sistema de Triagem Médica Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

INEM
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Aplicação I CARE (Integrated Clinical Ambulance REcord) Sistema de Registo Clinico Eletrónico

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Gestão do Circuito do Medicamento
Implementação do circuito do medicamento com o objectivo de aumentar a segurança

e monitorizar a utilização.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

I CARE ( I ntegrated C linical A mbulance RE cord)

Sistema Inovador de que veio promover a melhoria da acessibilidade aos cuidados de

saúde, melhorando a informação disponibilizada aos intervenientes no processo e

agilizando a entrada dos utentes nos serviços de urgência com a receção prévia de

informação eletrónica e sua integração com as aplicações das unidade de saúde.

Melhorar a monitorização/ auditorias. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Resultado Operacional Política de redução progressiva de custos operacionais Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Partilha de Meios Aéreos Parceria com Ministério da Administração Interna para partilha de meios aéreos Regulação do sector

Politica de recursos humanos
Adequação/reorganização dos Meios, Admissão ajustada de recursos Humanos.

Ajustamento dos horários
Regulação do sector

Programa de Racionalização da Ocupação do Espaço (PROE)

Programa para alcançar os seguintes eixos estratégicos: otimização da ocupação dos

edifícios do Estado/Próprios; a racionalização da ocupação dos imóveis arrendados

(libertação dos mais dispendiosos e melhor ocupação dos imóveis com rendas mais

acessíveis); a centralização dos arquivos em edifícios autónomos; e melhorar a

funcionalidade e eficiência dos serviços.

Regulação do sector

CODU NACINAL

Alteração do procedimento relativo ao atendimento das chamadas de emergência,

passando o atendimento a ser feito a nível nacional em vez de regional, diluindo os

"picos de procura" de origem regional, colmatando défices momentâneos de

disponibilidade local para atender e/ou regular uma chamada

Regulação do sector

INEM
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Carta de Equipamentos Pesados da Saúde, em elaboração

pelo Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Despacho

Secretário de Estado da Saúde (SES) n.º 3484/2013, de 5 de

março (publicação)

Objetivos principais e imediatos:

a. Proceder à Revisão da Carta de Equipamentos de Saúde que data de 1998;

b. Aferir a capacidade atual instalada no SNS de Equipamentos Médicos Pesados, em

particular em Medicina Nuclear, Radiologia e Radioncologia;

c. Aferir as necessidades de substituição, aquisição ou abate destes equipamentos, de

acordo com o tempo de vida previsível dos mesmos;

d. Disponibilizar informação atualizada sobre a oferta pública atual para a realização de

meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas áreas atrás referidas,

determinando-se relativamente a 31 de Dezembro de 2012:

i. O parque de equipamentos médicos pesados existentes no SNS

ii. A sua localização;

iii. Os recursos humanos que lhe estão afectos;

iv. A sua produção referente ao ano de 2012.

A partir da informação recolhida procurou-se:

a. Aferir se a capacidade atual instalada de equipamentos médicos pesados é suficiente

para suprir as necessidades do SNS;

b. Avaliar a necessidade de recurso ao setor convencionado;

c. Permitir a rentabilização da capacidade instalada existente através da divulgação da

oferta pública existente junto da rede pública dos hospitais do SNS;

d. Sustentar as decisões em matéria de aquisições e/ou substituições futuras,

permitindo a realização de gastos sustentados nesta área;

e. Lançar as bases de criação de um sistema de informação dinâmico e

permanentemente atualizado relativo a esta matéria. Relatório do GT em finalização. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Preparação do processo de criação de Centros de Excelência

e Referência e a sua definição, em elaboração pelo Grupo de 

Trabalho (GT) criado pelo Despacho Secretário de Estado da

Saúde (SES) Despacho n.º 4319/2013, de 25 de março

(publicação) 

Proceder ao desenvolvimento da rede de Centros de Excelência, aos critérios de

identificação e reconhecimento pelo Ministério da Saúde desses Centros, bem como da

sua implementação, modelos de financiamento, integração na rede hospitalar e redes

de referência.  Relatório do GT em finalização. Documento de trabalho não publicado

Acreditação dos serviços de saúde

Avaliação da capacidade instalada e necessidades de camas

SMI/UCI, pelo Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS)

n.º 4320/2013, de 25 de março (publicação)

Proceder à avaliação da capacidade instalada e necessidades nacionais de camas de UCI

em Portugal Continental, bem como dos diferentes patamares de articulação com os

demais níveis organizativos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Relatório do GT em

finalização. Documento de trabalho não publicado

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Avaliação da situação nacional dos Blocos Operatórios, pelo

Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS) n.º

4321/2013, de 25 de março (publicação) 

Proceder à avaliação da situação nacional dos Blocos Operatórios (BO) em Portugal

Continental, no que se refere aos seguintes itens:

(i) Analisar comparativamente as diferenças inter-regionais de optimização do BO,

considerando os vários indicadores constantes no Relatório Final;

(ii) Identificar os principais desajustamentos;

(iii) Identificar as possíveis causas de desajustamento (e.g. adequação de recursos

humanos, adequação da produtividade, adequação da capacidade física instalada,

adequação da ocupação do BO) e propor as medidas necessárias com vista à melhoria

global do funcionamento dos BO. Relatório do GT em finalização. Documento de

trabalho não publicado

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde

Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013

Recomendações internacionais de diversos organismos (EU, OCDE, etc) a nivel de

organização e qualidade. Paginas 22 a 29

http://www.acss.min-

saude.pt/Portals/0/Relatorio%20Implementação%20e%20Monitorização%20RNCCI%20

%20Março%20v3.pdf

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013

Monitorização de implementação, utentes assistidos, atividade assistencial, parametros

de qualidade de cuidados, parametros de resultado dos cuidados prestados, taxa de

ocupação, demora média. Paginas 42 a 50

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ACSS
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Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013
Ações de formação ministradas a recursos humanos da RNCCI. Paginas 51 a 53

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Implementação e Monitorização da Rede Nacional de

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 2013

Visão, Missão, Valores, factores chave de sucesso. Indicadores regionais e nacionais.

Paginas 54 a 56
Regulação do sector

Definição de proposta de metodologia de integração dos

níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental, pelo

Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS) n.º

9567/2013, de 22 de julho (publicação) 

Proceder à elaboração de relatório, definindo proposta de metodologia de integração

dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental.

Os níveis de cuidados em causa serão os Primário, Hospitalares e os previstos na Rede

de Cuidados Continuados Integrados. Entende-se como integração, as formas de

interligação e cooperação na prestação e a garantia de continuidade assistencial dos

utentes do SNS, tendo em vista a maximização da eficiência nas respostas e os melhores

resultados de saúde.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento

Despacho SES nº 17069/2011 de 21 Dezembro

Institui o processo de monitorização da prescrição interna nos Hospitais (de receituário

p/ambulatório, MCDTs; medicamentos de uso hospitalar e medicamentos dispensados

em ambulatório hospitalar). Emissão de relatório trimestral, com retorno ao médico

prescritor; Estabelecimento de metas e medidas de correção.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Circular informativa ACSS nº 12/2012/CD em 20/4/2012
Define regras e responsabilidades na área da Monitorização da Prescrição Médica de

Medicamentos e MCDT nos Hospitais do SNS
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório de progresso global. Versão a 29 agosto de 2012
Relatório baseado nas reuniões individuais realizadas em julho 2012 com cada hospital

do SNS convocado
Regulação do sector

Relatório referente ao 1º e 2º trimestre de 2012. Versão a

26 outubro de 2012

Relatório apresentado em reunião alargada com os hospitais do SNS e com dados

referentes ao 1º e 2º trimestre de 2012. 
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório referente ao 3º trimestre de 2012. Versão a 6

fevereiro de 2013
Relatório com dados referentes ao 3º trimestre de 2012. Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório referente ao 4º trimestre de 2012. Versão a 10

abril de 2013
Relatório com dados referentes ao 4º trimestre de 2012. Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Portal da Monitorização da prescrição médica hospitalar
Portal onde é disponibilizada informação sobre o processo de monitorização aos

monitores da prescrição médica de cada instituição

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento; Melhorar a informação e o

conhecimento do sistema de saúde

Proposta de melhoria de gestão da informação nacional pela

ACSS

Definição de indicadores de prescrição e dispensa para reporte uniforme da informação

proveniente das instituições (com diferentes grupos de trabalho da SPMS, ARS,

Infarmed, DGS e Hospitais) nas áreas de receituário para ambulatório, MCDTs,

ambulatório da farmácia hospitalar, antibióticos, cuidados respiratórios, dispositivos

médicos, comissões de farmácia e terapêutica e segurança do doente.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho 13901/2012 

Estabelece os dados relativos à prescrição de medicamentos dispensados em farmácias

comunitárias, que tenham sido prescritos no ambito da medicina privada e

comparticipados pelo SNS, deverão ser comunicados aos respectivos prescritores

Política do Medicamento; 

ACSS
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Despacho nº 13382/2012 de 12 de Outubro

A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas farmácias

hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição eletrónica.

Estabelece indicadores de prescrição e dispensa por instituição

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Circular normativa conjunta Nº3/Infarmed/ACSS/SPMS em

06/12/2012

Define os requisitos funcionais da informação a ser enviada pelos Hospitais para

produção dos relatórios trimestrais relativos aos indicadores solicitados no despacho

13382/2012

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Circular normativa Infarmed Nº 01/CD/2012 em 30/11/2012
Normaliza o processo de cedência de medicamentos em regime de ambulatório pelas

Farmácias Hospitalares
Regulação do sector

Primeiro relatório trimestral da dispensa de medicamentos

em ambulatório hospitalar
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Normas para prescrição e dispensa de medicamentos em

regime de ambulatório pela farmácia hospitalar

Elaboração de procedimentos e normas de prescrição e dispensa e de indicadores de

prescrição e dispensa que permitam monitorizar a qualidade e os custos envolvidos no

processo

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho nº 6716/2012 de 9 de Maio
Estabelece regras especificas para a dispensa das terapêuticas co antiretroviricos às

pessoas que vivem com VIH/Sida e adequada utilização do sistema SI. VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento;  

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho nº 2175/2013 de 30 de Janeiro
Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antiretrovírica, no ambito

do Programa Nacional para infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento;  

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decreto-Lei nº 75/2013
Alargamento do ambito de aplicação da dispensa de medicamentos para tratamento no

período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento; 

Linhas de orientação clínica; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 15371/2012 de 3 de Dezembro
Melhoria das condições de utilização dos dispositivos médicos com salvaguarda da sua

qualidade, segurança e sustentabilidade.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Circular Informativa ACSS n.º 27/2013/DPS em 14/08/2013

Registo de dados normalizados de dispositivos médicos (código Infarmed, preço,

identificação do doente) quando utilizados em episódio susceptivel de agrupamento em

GDH, no aplicativo WebGDH. 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 5456-B/2013 de 23 de Abril

Aquisição de DM por preços unitários inferiores em, pelo menos, 15% relativamente aos

preços unitários praticados no ano de 2012. Institui uma classificação geral de DM em

22 categorias.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Circular Informativa Infarmed N.º108/CD/8.1.6 Data:

14/05/2013

Publica uma lista de DM que faz a correspondência entre a classificação geral que

consta no POC (Portaria 898/2000 de 28 de Setembro) e que era utilizada pelos serviços

de logistica dos hospitais e a classificação do despacho n.º 5456-B/2013 (classificação

em 22 categorias)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Proposta de melhoria do circuito de registo e utilização de

Dispositivos Médicos a nível Hospitalar

Definição dos diferentes circuitos de prescrição e registo eletrónico e das normas de

armazenamento e distribuição dos DM. Criação de um grupo multidisciplinar para

melhoria do conhecimento da instituição face aos Dispositivos Médicos existentes

(criação protocolos de utilização e reutilização, gestão de alertas de segurança,

formação dos profissionais de saúde ). Proposta de indicadores quantitativos e

qualitativos para aplicação no ambito de auditorias internas e benchmarking hospitalar.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

ACSS
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Proposta para Criação da Comissão Regional do Internato

Médico do Algarve

A Portaria nº 251/2011 de 24 de Junho desenvolvendo o disposto no Decreto-Lei nº

2003/2004, de 18 de Agosto, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei nº 45/2009, de

13 de Fevereiro, aprova um novo Regulamento do Internato Médico

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

A ARS Algarve, IP pretende os ACES uniformizem os seus procedimentos de atuação

relativamente à Consulta de Diabetes
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 5077/2013, de15 de abril
Metas para redução dos custos com trabalho extraordinário nos cuidados de saúde

primários
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Medida tendo em vista o reforço da articulação e complementaridade técnica e

assistencial e melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis.
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 5077/2013, de15 de abril
Metas para redução dos custos com trabalho extraordinário nos cuidados de saúde

hospitalares
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 8190/2013, de 24 de Junho, dos Gabinetes

dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e

da Solidariedade e da Segurança Social

É criado um Grupo de Trabalho para proceder à avaliação da capacidade instalada e

necessidades em CCI em Portugal continental, incluindo revisão das tipologias e modelo

de referenciação e articulação com as unidades hospitalares, de cuidados primários e

estruturas na dependência da Segurança Social

No âmbito do referido Despacho foram remetidos, a 12/07/2013, ao Gabinete do

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde os contributos desta ARS Algarve, IP

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

DL 124/2011 DE 29 de Dezembro; DL 22/2012, de 30 de

Janeiro; DL 17/2012, de 26 de Janeiro

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

PEM - Prescrição Eletrónica (Medicamentos, Cuidados

Respiratórios Domiciliários, Meios Complementares de

Diagnóstico e Terapêutica)

Implementar a Prescrição Eletrónica de Medicamentos e Cuidados Respirtários

Dominicliários. e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica)
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Sclinico

Software evolutivo, que une o SAM (Sistema de Apoio ao Médico) e o SAPE (Sistema de

Apoio à Prática de Enfermagem), de forma a existir uma aplicação única comum a todos

os prestadores de cuidados de saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Telemedicina
Tem como missão estabelecer as ações prioritárias de forma a implementar e

monitorizar a  Rede de Telemedicina no Sistema Nacional de Saúde (SNS).
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas

Este Portal centraliza o processo de aquisição de vinhetas médicas, disponibilizando, a

todos os prescritores e entidades prescritoras,  os seguintes serviços relacionados com

registo do profissional e encomendas de vinhetas médicas.

Regulação do sector

Plano de Desenvolvimento do Sistema de Informação da

Saúde

Plano de Desenvolvimento do Sistema de Informação da Saúde (PD-SIS), que servirá de

suporte à preparação dos contratos-programa entre a ACSS – entidade financiadora dos

Sistemas e Tecniologias de Informação e Comunicação da Saúde, e a SPMS, de acordo

com o regime legal em vigor. Do seu ponto de vista quais as principais deficiências e

dificuldades do sistema de informação,

Que acções correctivas recomenda para ultrapassar as deficiências identificadas,

Quais as mais importantes acções (projectos, tarefas, iniciativas, ...) que devem ser

postas em prática nos próximos três anos,

Para onde deve evoluir o Sistema de Informação da Saúde,

Que modelo de governação deve ser implementado para as TIC no Ministério da Saúde

e qual o papel que antevê para a sua instituição, bem como para os demais actores do

sistema de saúde.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

RNU Registo Nacional de Utentes
Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

ARS Algrave
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SISO Sistema de Informação para a Saúde Oral
Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Levantamento de Centros de Dados, Sistemas e Função

Informática na AP

iniciativa de Levantamento de Centros de Dados, Sistemas e Função Informática na

Administração Pública, inserido no contexto das medidas de racionalização e redução de

custos nas TIC, na Administração Pública (previsto na Resolução de Conselho de

Ministros n.º 46/2011 de 14 de Novembro).

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Despacho nº9186/2011, Diário da República, 2ª série –

nº139 de 21 de julho de 2011

O Memorando de Entendimento (MoU) entre o Estado Português e o Fundo Monetário

Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e União Europeia (UE) contemplava a

obrigatoriedade da prescrição eletrónica de medicamentos e meios complementares de

diagnóstico, abrangidos por sistemas de comparticipação pública por todos os médicos,

tanto no setor público como no setor privado, bem como o desenvolvimento de

relatórios periódicos de prescrição a serem distribuídos aos médicos 

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Circular Interna Normativa nº 1/2013 de 04 de Janeiro

O Serviço Nacional de Saúde tem vindo a fazer uma forte aposta na informatização dos

serviços, não 

apenas como forma de contribuir para a melhoria da prestação de cuidados de saúde

mas também

como forma de viabilizar a implementação de processos (prescrição electrónica de

meios complementares e de diagnóstico e terapêutica , consulta a tempo e horas, entre

outros) com vista à maximização de recursos, minimização de custos, modernização de

processos, melhoria e eficiência  e da qualidade

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Grupo de Projecto de Sistema de Gestão Documental

É um programa de racionalização e Ocupação de Espaço que tem como prioridades o

seguinte:optimização de edifícios próprios; racionalização de edifícios arrendados;

centralização de arquivos em edifícios autónomos; aumento da funcionalidade e

eficiência dos serviços; promover uma política de redução de custos mantendo uma

prestação de cuidados de qualidade; optimização de recursos e modernização

administrativa; diminuição de custos com reorganização e racionalização de espaços;

Melhorar os diálogos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência,

promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na concretização

das estratégias da região; Optimizar, racionalizar recursos e diminuir custos.

Regulação do sector

Grupo de Trabalho de Normalização de Processos  e 

Procedimentos

Os Grupos de Trabalho para o desenvolvimento do Sistema de Arquivo do Ministério da

Saúde centra-se nos seguintes itens:

Políticas de responsabilidade arquivística nos serviços e organismos do Ministério da

Saúde; normalização e produção de instrumentos orientadores na área de gestão de

informação/documentação de arquivo; criação de modelos de documentos,

nomeadamente manuais de gestão de documentos em instituições hospitalares e

outros, modelos de requisições internas e externas, autos de entrega, guias de remessa,

autos de eliminação, etc.

Planos de classificação de acordo com a Macroestrutura funcional do Estado (MEF);

Circulação e tramitação de processos nos serviços e organismos do Ministério da Saúde; 

Normas para tratamento de documentação resultante de extinção e fusão de

organismos e instituições do Ministério da Saúde.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

USF: Plano de Aplicação de Incentivos Institucionais (PAII)

Manual de procedimentos para a elaboração e pedido de satisfação de incentivos

institucionais no âmbito da avaliação anual das Unidades de Saúde Familiar (Portaria n.º

301/2008, de 18 de Abril)

Acreditação dos serviços de saúde

ARS Algrave

ARS Centro
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Equipa Regional Multidisciplinar de Apoio ao Grupo de

Trabalho de análise dos planos estratégicos (ERMA-GT) 

Constituição de equipa com capacidade decisória e participação de todas as instituições

EPE da região para debate e entendimento sobre as linhas de planeamento estratégico

a adotar nas instituições e na região

Regulação do sector

Regularização de procedimentos na faturação
Iniciativa de normalização dos procedimentos de faturação e validação, alterados com a

transferência de responsabilidade financeira para os Hospitais de Origem.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Compra agregada de medicamentos
Iniciativa de centralização regional de procedimentos de compra de medicamentos, por

referência.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 1/2013 SES (ofício nº 3596 de 28 Fevereiro da

ACSS, IP)

Grupo de Trabalho ao qual compete a responsabilidade de analisar e propor medidas no

âmbito da revisão do atual sistema relativos aos designados postos médicos privados
Regulação do sector

Despacho do Vogal do CD da ACSS, IP de 26 de Março de

2012

Grupo de Trabalho criado com vista a apresentação de propostas de modelo e preços de 

comparticipação do material de ostomia
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Resolução co Conselho de Ministros Nº 96/2007 Grupo de Trabalho criado com vista a implementação do CCF Regulação do sector

Portaria nº 137_A/2012 (Nº 6 Artº 10º); Despacho

15096/2011; Portaria nº 46/2012; 

Grupo de trabalho para a criação do portal PRVD com vista a centralizar o processo de

aquisição de vinhetas e receitas médicas, disponibilizando, a todos prescritores e

entidades prescritoras, diversos serviços

Regulação do sector

Despacho nº 12011/2013 SES 
Implementação do Sistema de Informação de apoio à cobrança de Taxas Moderadoras

pelas instituições do SNS (SITAM)
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho nº 20/2013 MS
Grupo de trabalho criado com vista a avaliação documental, normalização de processos

e procedimentos de gestão integrada da informação ARS/ACES
Regulação do sector

Lei16/2013
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Lei13/2012

Altera pela décima nona vez o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias

psicotrópicas, acrescentando a mefedrona e o tapentadol às tabelas que lhe são anexas 

Política do Medicamento

Decreto-Lei128/2013

Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que

estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, à quarta alteração ao

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico das

farmácias de oficina, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de

fevereiro, transpondo as Diretivas n.os 2009/35/CE, de 23 de abril de 2009,

2011/62/UE, de 8 de junho de 2011, e 2012/26/UE, de 25 de outubro de 2012

Política do Medicamento

Decreto-Lei75/2013

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2009, de 12 de janeiro, que

estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos e serviços

prestadores de cuidados de saúde, dispensem medicamentos para tratamento no

período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório 

Política do Medicamento

Decreto-Lei54/2013
Procede à definição do regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e

comércio das novas substâncias psicoativas 
Regulação do sector

Decreto-Lei20/2013

Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que

estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, transpondo a Diretiva

n.º 2010/84/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2010 

Política do Medicamento

ARS Centro
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Decreto-Lei245/2012

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, que

estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo

a Diretiva n.º 2011/84/UE, do Conselho, de 20 de setembro, que altera a Diretiva n.º

76/768/CEE, do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos cosméticos, a fim de

adaptar o seu anexo III aos progressos técnicos

Política do Medicamento

Decreto-Lei171/2012
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina
Política do Medicamento

Decreto-Lei46/2012
Aprova a orgânica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de

Saúde, I. P. 
Regulação do sector; Política do Medicamento

Portaria (I Série)154/2013 Aprova a Lista de novas substâncias psicoativas Política do Medicamento

Portaria (I Série)340/2012

Regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da prescrição e dispensa de

medicamentos, cria as Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada Administração

Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas atribuições, composição e

funcionamento 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho12352/2013 Nomeação de membros da Comissão de Avaliação de Medicamentos 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12351/2013 Nomeação de membros da Comissão de Avaliação de Medicamentos 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12323/2013 Nomeação de um membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho11888/2013

Subdelega no Conselho Diretivo do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e

Produtos de Saúde, I. P., competência para decidir sobre inclusão, ou exclusão, de

medicamentos genéricos nas listas de medicamentos comparticipados e aprovar os

preços de referência dos grupos homogéneos 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho11572/2013
Nomeia membro da Comissão da Farmacopeia Portuguesa a Mestre Maria Helena

Silvares Teodoro da Ponte

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho7841-B/2013

Define os critérios a que deve obedecer a elaboração do Formulário Nacional de

Medicamentos, reforça a obrigatoriedade de utilização pelos estabelecimentos e

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dos medicamentos incluídos, bem como as

condições em que poderão ser utilizados medicamentos nele não previstos, e altera o

regime resultante do Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho7021/2013
Define as condições e requisitos a que deve obedecer a utilização, nos serviços e

estabelecimentos do SNS, de dispositivos médicos de uso único reprocessados 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho6251/2013

Subdelega competências no Conselho Diretivo do INFARMED - Autoridade Nacional do

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., relativas a inclusão, ou exclusão, de

medicamentos genéricos nas listas de medicamentos comparticipados 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho3288-B/2013 Nomeia os membros da Comissão Nacional de Farmacia e Terapêutica 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho2175/2013
Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antirretrovìrica, no âmbito

do Programa Nacional para Infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho2061-C/2013
Cria a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e estabelece as suas competências

e composição

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho15700/2012
Aprova os modelos de receita médica, no âmbito da regulamentação da Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento
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Despacho15629/2012
Cria um grupo de trabalho no âmbito do combate às irregularidades praticadas nas

àreas do medicamento e dos MCDT 
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho15371/2012

Estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos médicos objeto de

codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de

Saúde (SNS)

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho13901/2012

Estabelece que os dados relativos à prescrição de medicamentos dispensados em

farmácias comunitárias, que tenham sido prescritos no âmbito da medicina privada e

comparticipados pelo SNS, deverão ser comunicados aos respetivos prescritores

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho13381/2012 Determina algumas disposições referentes à utilização dos modelos de vinhetas 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Politica do Medicamento

Despacho12172/2012.
Nomeação dos membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa, pertencentes ao

Ministério da Educação e Ciência

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12172/2012
Nomeação dos membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa, pertencentes ao

Ministério da Educação e Ciência

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12132/2012. Nomeação dos membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho12132/2012 Nomeação dos membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho15096/2011

Determina, no âmbito do regime da prescrição electrónica de medicamentos, a

actualização dos dados relativos à identificação dos prescritores médicos, médicos

dentistas e odontologistas, para efeitos de comparticipação e monitorização da

prescrição 

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde;

Politica do Medicamento

Despacho13378/2011
Cria a comissão do programa do medicamento hospitalar e estabelece a respectiva

composição

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação1857/2013 Licenciamento de postos farmacêuticos móveis
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Política do Medicamento

Deliberação690/2013
Aprova o Regulamento de Funcionamento da Comissão Nacional de Farmácia e

Terapêutica

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação675/2013
Aprova o regulamento de registo das entidades que procedem à primeira alienação a

título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território nacional 

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Deliberação2240/2011
Aprova o Regulamento de Funcionamento da Comissão da Farmacopeia Portuguesa

anexa à presente deliberação e que dela faz parte integrante 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Proposta de criação da Comissão Nacional de Medicamentos 

e Produtos de Saúde do âmbito da Medicina Dentária

(CNMPSMD)

Esta Comissão visa reunir peritos em matérias relacionadas com cosméticos,

dispositivos médicos e medicamentos, no âmbito da medicina dentária, dada a

especificidade desta área, enquanto apoio às atividades de regulação e supervisão.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação n.º 675/2013
Aprova o regulamento de registo das entidades que procedem à primeira alienação a

título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território nacional.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

INFARMED
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Projeto de decreto-lei sobre regime sancionatório e outras

medidas de aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009,

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro,

relativo aos produtos cosméticos

Estabelece o regime jurídico de regulação das atividades de fabrico, importação e

distribuição de produtos cosméticos, bem como o regime sancionatório aplicável às

violações dos requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, relativo aos produtos

cosméticos.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Proposta de revisão do Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de

junho

Revisão do DL Nº 145/2009, que estabelece as regras a que devem obedecer a

investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a

publicidade dos dispositivos médicos e respectivos acessórios e transpõe para a ordem

jurídica interna a Directiva n.º 2007/47/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5

de Setembro.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Proposta de Boas Práticas de Distribuição para

distribuidores por grosso de dispositivos médicos.

Estabelecimento de regras relativas às boas práticas de distribuição por grosso de

dispositivos médicos, tal como indicado no ponto 3. do artigo 37º do Decreto-Lei nº

145/2009, de 17 de junho.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

GT para acompanhamento da discussão no Conselho

Europeu do Pacote Legislativo da Segurança Geral de

Produtos e Fiscalização do Mercado 

Discussão e apresentação de propostas nacionais relativas às áreas dos dispositivos

médicos e dos cosméticos. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

SCOPE joint action - Strengthening Collaborations to

Operate Pharmacovigilance in Europe

projeto europeu de harmonização da implementação da legislação de farmacovigilância

financiado pela Comissão Europeia em que Portugal é co-líder e irá receber parte desta

receita.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Proposta de Portaria rrelativa a Boas Práticas de

Distribuição de Medicamentos de uso humano

Revoga a Portaria n.º 348/98, de 15 de Junho, que aprova os aprovados os princípios e

normas das Boas práticas de distribuição de medicamentos de uso humano e

medicamentos veterinários, e aprova os princípios e normas das Boas práticas de

distribuição de medicamentos de uso humano de acordo com as Diretrizes de 7 de

março de 2013 relativas às boas práticas de distribuição de medicamentos para uso

humano, aprovadas pela Comissão Europeia, no Jornal Oficial da União EuropeiaC 68/1,

de 08-03-2013.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação n.º 1476/2013, de 12 de junho
Aprova o regulamento que disciplina os requisitos de funcionamento de postos

farmacêuticos móveis

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Deliberação n.º 1857/2013, de 15 de outubro
Aprova o regulamento que estabelece o regime de conCurso e os requisitos de

funcionamento dos postos farmacêuticos móveis

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Participação no Projeto Europeu " FAKESHARE " -

Cooperação no combate à comercialização de

medicamentos ilegais através da internet 

O Infarmed integra, desde julho de 2013, o projeto europeu de cooperação e

informação Fakshare, destinado à proteção da saúde dos cidadãos contra os riscos

associados à comercialização ilegal de medicamentos na internet.Iniciado em 3 de julho

e com a duração de dois anos, este projeto foi aprovado pela Comissão Europeia no

âmbito do programa “Prevenção e luta contra o crime”, contando com um

financiamento

comunitário superior a 350 mil euros. Esta iniciativa insere-se também no âmbito da

Diretiva 2011/62/UE, que irá introduzir inovações relevantes no que respeita às

condições de venda de medicamentos através da internet nos vários Estados membros.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Política do Medicamento

Criação de uma aplicação informática para emissão de

certificados e declarações para efeitos de exportação –

Portal SIOMS – entrada em vigor 15.07.2013- projecto SIM

Plataforma electrónica online dedicada a facilitar e simplificar a requisição de pedidos

de documentos para efeitos de exportação

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento;

INFARMED
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PNEC - Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos - projecto

wECan

O Infarmed desenvolveu um projeto estratégico tendo como principal objetivo

estimular o desenvolvimento da investigação clínica com medicamentos em Portugal.

Entre os vários objetivos delineados neste projeto, a necessidade de ser instituída uma

estrutura capaz de aproximar todas as entidades envolvidas na área dos ECs -

promotores, centros de ensaio, contract research organizations (CROs) e entidades

reguladoras – no desenvolvimento de uma estratégia comum, foi desde o inicio

assinalada como fundamental à alteração do paradigma da investigação clínica nacional. 

É neste contexto que surge a Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos (PNEC). A PNEC

consiste numa parceria de várias entidades envolvidas na área dos ECs, dinamizada pelo

Infarmed e de adesão voluntária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Criação do módulo online dedicado a submissão de

autorizações de introdução no mercado e de alterações aos

termos da AIM para manutenção do ciclo de vida do

medicamento

Plataforma electrónica online dedicada a submissão de autorizações de introdução no

mercado e de alterações aos termos da AIM para manutenção do ciclo de vida do

medicamento

Regulação do sector;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 27/2012 – Lei orgânica do INSA

Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães, extinção enquanto serviço

desconcentrado do INSA. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/02800/0063500639.pdf

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Avaliação de Impacte na Saúde

Co- organização, com o Ministério da Saúde e a DGS, de um curso sobre Avaliação de

Impacte em Saúde.

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Paginas/CapAvalImpSaude.a

spx

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Relatório do Grupo de Trabalho em Estatísticas de Saúde

Grupo de Trabalho em Estatísticas de Saúde, criado pelo Conselho Superior de

Estatística que publicou um relatório que descreve, revê e propõe o novo desenho do

sistema de estatísticas oficiais de saúde em Portugal.  

http://hdl.handle.net/10400.18/982 


Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Tuberculose em Portugal no período 2008-2012
Avaliação da taxa de confirmação laboratorial no INSA e padrão de susceptibilidade aos

antibacilares. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1755
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Investigação laboratorial de toxinfecções alimentares (2008-

2011)

Estudo epidemiológico laboratorial no âmbito das toxinfecções alimentares ocorridas

entre 2008 e 2011. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1747
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011

Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-

Net) Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network

(EARS-Net) Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance

Network (EARS-Net) 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/702 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

5º Inquérito Nacional de Saúde

Trabalho de preparação em parceria com o Instituto Nacional de Estatística.

Documento de trabalho em elaboração.
Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce em Portugal-

Relatório 2011
Relatórios Nacionais http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1732 Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional De Vigilância da Gripe: Relatório da

Época 2012/2013

Resultados da vigilância epidemiológica da gripe em Portugal através da caraterização

clínica e laboratorial da doença. Os resultados obtidos servem o propósito de orientação

e planeamento de medidas de prevenção e controlo da gripe.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1183

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional De Vigilância da Gripe: Relatório da

Época 2011/2012

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1732

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1183

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INFARMED
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Infeção VIH/SIDA 2012 – A Situação Em Portugal 

O conhecimento da dinâmica da infeção por VIH é da maior importância para o desenho

e otimização dos programas de intervenção, fundamentais para a redução da incidência

da infeção VIH e SIDA no país.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Infeção VIH/SIDA 2011 – A Situação Em Portugal 
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Paginas/26anosvigilancia.as

px

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Doença Meningocócica Invasiva em Portugal - Relatório

2011 

A doença meningocócica, endémica em Portugal, constitui um grave problema de saúde

pública devido à sua alta incidência em crianças menores de quatro anos, à taxa de

letalidade e de sequelas graves. A vigilância epidemiológica realiza-se com a

colaboração dos laboratórios da rede hospitalar pública e privada e coordenado pelo

INSA.  http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1577

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Médicos Sentinela: Relatório de Atividades 2011 

A Rede Médicos Sentinela é uma rede de médicos de Medicina Geral e Familiar cuja

atividade profissional se desenvolve em Centros de Saúde e que, voluntariamente,

notificam casos ou episódios de doença e de outras situações relacionadas com a saúde

das pessoas inscritas nas respetivas listas de utentes. Os principais objetivos da Rede

são: fazer investigação clínica, epidemiológica e em serviços de saúde; estimar taxas de

incidência anuais de algumas doenças e fazer vigilância epidemiológica.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1150

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Estudo bioquímico de portadores de hemoglobinopatias
Casuística de hemoglobinopatias em Portugal entre 2010 e 2013.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1745

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

REVIVE - REDE DE VIGILÂNCIA DE VETORES

A resposta e vigilância das autoridades de saúde a este assunto conduziram à criação do

REVIVE, que arrancou em 2008, e que responde à necessidade de melhorar o

conhecimento sobre as espécies de vetores presentes no país, a sua distribuição e

abundância, contribuindo para o esclarecimento do seu papel como agentes de

transmissão de doença, assim como detetar atempadamente introduções de espécies

invasoras com importância em Saúde Pública. 

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/DoencasInfecciosas/AreasTra

balho/EstVectDoencasInfecciosas/Paginas/Revive.aspx

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

RENAC - Registo Nacional de Anomalias Congénitas 

O RENAC é um registo epidemiológico de base populacional, que visa a vigilância

epidemiológica e a investigação das anomalias congénitas em Portugal. São registadas

anomalias congénitas em recém-nascidos (até ao final do período neonatal), fetos

mortos e interrupções médicas de gravidez. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1257

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

European Health Examination Survey (EHES) / Inquérito

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF)

O Inquérito de Saúde com Exame Físico tem como objetivo construir conhecimento

científico sobre a saúde da População residente em Portugal, disponibilizando

informação que apoie as atividades de planeamento e avaliação em saúde e, assim,

potenciar a adequação das políticas nacionais às necessidades de bem-estar da

população. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/981

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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ECOS - Em casa observamos - Uma “observação” sobre a

utilização de cuidados preventivos pela mulher

As doenças com maior impacto na saúde da mulher devem merecer uma atenção

especial e, se a evidência científica assim o indicar, serem objecto de práticas

preventivas, nomeadamente, de exames de rastreio, de acordo com protocolos de

actuação orientadores de quem deve ser rastreado, da idade de início, do intervalo e

descontinuidade do rastreio e da sensibilidade e especificidade que se pode esperar dos

respectivos testes, entre outros. Neste contexto realizou-se o presente estudo, de

modo a contribuir para aumentar a informação e conhecimento sobre a situação dos

cuidados preventivos da população feminina de Portugal Continental. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/348

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema ICARO

A ocorrência de ondas de calor, que se verifica com alguma frequência em Portugal

Continental, tem um grande impacto em termos de mortalidade, sendo reconhecida

como um problema de saúde pública. Desde 1999 que Portugal possui um sistema de

vigilância de ondas de calor sistema de vigilância ícaro em funcionamento de Maio a

Setembro. Este sistema mostrou toda a sua potencialidade com a ocorrência da onda de

calor de 2003 mas trouxe também a oportunidade de continuar a caminhar no sentido

de fazer a melhor previsão deste tipo de eventos e assim construir modelos de medição,

previsão e monitorização do impacto das ocorrências de ondas de calor na mortalidade

humana.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1650

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema VDM

O sistema VDM (Vigilância Diária da Mortalidade) vigia a mortalidade por todas as

causas, desagregada por sexo e idade, utilizando dados de rotina obtidos por protocolo

junto do Ministério da Justiça. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1254

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema EVITA

O sistema EVITA (Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes) baseia-se

numa amostra de serviços de urgência, hospitais e centros de saúde e gera indicadores

desagregados por sexo, grupo etário, mecanismo de lesão, tipo de acidente, parte do

corpo atingida, local e atividade no momento da ocorrência. Integra a “Joint Action on

Monitoring Injuries in Europe” (JAMIE). 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1509

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto HERA

O Projecto HERA - Environmental risk assessment of contaminated estuarine

environment – a case study visa caracterizar vias potenciais de exposição humana a um

ambiente estuarino contaminado.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/608

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto EURO-EVA

O Projeto EuroEVA é a componente portuguesa do projeto multicêntrico Europeu I-

MOVE 2010/2011 ("Monitoring influenza vaccine effectiveness during influenza seasons

and pandemics in the European Union").

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1019

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto Envelhecimento e Violência

A violência, enquanto fenómeno emergente no atual contexto do envelhecimento

demográfico, tem vindo a ganhar visibilidade crescente tanto no contexto internacional

como nacional. Estudos realizados indicam a existência de especificidades, tanto ao

nível da população-alvo, como do contexto em que muitos destes fenómenos ocorrem.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1149

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1553

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1038

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INSA
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Projeto Public Health Capacity: piloting Self Assessment Tool 

This document reviews the current policy and legislation instruments and tools in place

for delivering public health operations in the WHO European Region. It aims to underpin

and complement the European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities

and Services (EAP). It provides initial findings on the wide spectrum of legal and policy

frameworks at regional and global levels discovered by mapping the available public

health instruments and tools across 10 essential public health operations (EPHOs).

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1037

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plano de Desenvolvimento Estratégico 2008-2012

O Plano espelha um conjunto de valores que norteiam o INSA. Entre eles, o primado do

interesse colectivo, o rigor científico, a gestão orientada para resultados, a partilha de

conhecimentos e esforços, a preocupação em prestar contas públicas sobre o trabalho

realizado.

O PDE resultou de uma longa reflexão através de ampla consulta interna seguida de

uma vasta audição pública. Assim se definiram os nove objectivos estratégicos e as

respectivas linhas de actuação para o período 2008-2012.

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/InsGestao/Documents/Plano_Es

trategico_INSA_2008-2012.pdf

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Avaliação do Plano de Desenvolvimento Estratégico 2008-

2012

A avaliação do Plano encontra-se dividida em dois momentos, no primeiro é realizada

uma síntese dos anos de 2008 a 2012, representando a evolução do INSA quanto à sua

estrutura, recursos humanos, financeiros e técnicos, e indicadores de desempenho das

funções essenciais. Num segundo momento é apresentada a avaliação dos objetivos e

orientações estratégicas definidas pelo PDE, utilizando para tal as intervenções

necessárias incluídas no Plano.

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/QuemSomos/InsGestao/Documents/Avaliaca

o_PDE_2008_2012.pdf

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade

A participação, voluntária e confidencial, num Programa de Avaliação Externa da

Qualidade (EQA) constitui, para os laboratórios, a única forma de detecção de erros

sistemáticos, através da comparação dos seus resultados. O INSA é uma entidade

nacional de reconhecida competência na organização de ensaios interlaboratoriais, pelo

Instituto Português de Acreditação (IPAC), exigência legal para todos os laboratórios, e

requisito obrigatório paras as normas de acreditação (NP EN ISO/IEC 17025/ NP EN ISO

15189).

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de Trabalho para a reestruturação dos Laboratórios

de Saúde Pública

O grupo de trabalho tem como missão elaborar uma proposta de reestruturação dos

Laboratórios de Saúde Pública existentes, organizando a Rede de Laboratórios de Saúde

Pública. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/08/161000000/2935729357.pdf Documento de trabalho

em elaboração.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Biossegurança: situação em Portugal

A publicação pretende assegurar a atualização técnica e científica dos profissionais de

saúde no que se refere aos métodos utilizados na deteção de agentes patogénicos

muito perigosos, incluindo bactérias, vírus e toxinas, em amostras biológicas e

ambientais.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1538

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Biobancos e Investigação Genética: Orientações Éticas

A obra versa sobre os aspetos éticos dos biobancos destinados à investigação genética e

teve por base a sua dissertação de mestrado em Bioética, desenvolvida sob a orientação

dos Professores José Rueff e Luís Archer.

http://issuu.com/flores1234/docs/disserta__o_biobancos_e_bio_tica_-

_p._19?e=4171597/3014309

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

INSA
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Criação da Comissão Coordenadora do Tratamento das

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

A Comissão assegura a monitorização e avaliação do tratamento das doenças

lisossomais de sobrecarga através da criação e manutenção de um Registo Nacional de

Doentes Portadores destas patologias e desenvolvimento de estudo de coorte. A

Comissão coordena-se com o INSA e com os centros de excelência nomeados pelas ARS.

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/02/033000000/0644606447.pdf

Regulação do sector;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data in

Portugal

Implementação de uma plataforma eletrónica de transmissão de dados produzidos no

âmbito do controlo dos géneros alimentícios e doa alimentos para animais à Autoridade

Europeia para a Segurança Alimentar. 


Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Proposta de referencial para a avaliação do PNS
Insere-se no âmbito das novas atribuições do INSA (artigo 3.º, alínea m ) do Decreto-Lei

n.º 27/2012 de 8 de fevereiro).
Saúde em Todas as Politicas

Protocolo de Intenções entre o Instituto Português do

Sangue, IP, e a Coordenação Geral de Sangue e

Hemoderivados/ Ministério da Saúde do Brasil -  14/10/2011

Tem como finalidade enquadrar e melhorar a cooperação e o intercâmbio de

informação entre profissionais.
Regulação do sector

Adenda sobre colheita de orgãos ao protocolo assinado em

5 de maio de 1998, entre os Ministérios da Saúde e a

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e Parlamentares

com vista a uma maior participação na área da saúde entre

os Governos Central e Regional - 27/04/2012

Tem como finalidade estabelecer o princípio da reciprocidade na comparticipação dos

medicamentos (dispensa com crédito nas farmácias aos beneficiários do SNS e do

Sistema Regional de Saúde)

Regulação do sector

Protocolo entre os Ministérios da Defesa Nacional e da

Saúde: Internato Médico - 17/10/2011

Tem como finalidade estabelecer as regras de acesso e frequência do internato médico

pelos médicos militares que pertençam, exclusivamente, aos quadros permanentes dos

ramos das Forças Armadas
Saúde em Todas as Politicas

Protocolo entre os Ministérios da Administração Interna e o

Ministério da Saúde sobre o Internato Médico - 17/10/2011

Tem como finalidade estabelecer as regras de acesso e frequência do internato médico

pelos médicos militares que pertençam, exclusivamente, à GNR
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 276/2012. D.R. n.º 177, Série I de 2012-09-12
Cria o Centro Hospitalar do Oeste (CHO), que integra o Centro Hospitalar de Torres

Vedras e o Centro Hospitalar do Oeste Norte (CHON)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 44/2012. D.R. n.º 39, Série I de 2012-02-23
Procede à extinção e integração por fusão no Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P.

E., do Hospital de Curry Cabral, E. P. E., e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 394-A/2012. D.R. n.º 231, Suplemento, Série I

de 2012-11-29

Reorganiza os Agrupamentos de Centros de Saúde integrados na Administração

Regional de Saúde do Centro, I. P., e revoga a Portaria n.º 274/2009, de 18 de março

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 394-B/2012. D.R. n.º 231, Suplemento, Série I

de 2012-11-29

Reorganiza os Agrupamentos de Centros de Saúde integrados na Administração

Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., e revoga a Portaria n.º 276/2009, de 18 de março

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 310/2012. DR. n.º 196, Série I de 2012-10-10 -

PDF - 174 Kb

Reorganiza vários agrupamentos de centros de saúde integrados na Administração

Regional de Saúde do Norte, IP.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 308/2012. DR. n.º 195, Série I de 2012-10-09 -

PDF - 186 Kb

Cria o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, integrado na

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., e extingue e integra por fusão no

Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central os Agrupamentos de Centros de

Saúde do Alentejo Central I e Alentejo Central II

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

INSA
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Despacho n.º 12383-B/2013. D.R. n.º 187, Suplemento,

Série II de 2013-09-27

Aprova a minuta da Adenda ao Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e de

Reabilitação do Sul e delega na Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., os

poderes necessários para atuar como entidade pública contratante no contrato de

gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 238/2012. D.R. n.º 211, Série I de 2012-10-

31

Procede à criação, com a natureza de entidade pública empresarial, da Unidade Local de

Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., por integração do Hospital do Litoral Alentejano e

do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 242/2011. D.R. n.º 118, Série I de 2011-06-21
Adapta o subsistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração

Pública (SIADAP 3) aos trabalhadores integrados na carreira especial de enfermagem

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 266-D/2012. D.R. n.º 252, 2.º Suplemento,

Série I de 2012-12-31

Procede à primeira alteração aos Decretos-Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, e

177/2009, de 4 de agosto, estabelecendo regras de organização do tempo de trabalho

médico e de transição dos trabalhadores médicos já integrados na carreira especial

médica para o regime de trabalho que corresponde a 40 horas semanais e definido as

áreas de exercício profissional da carreira especial médica

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto Regulamentar n.º 51-A/2012. D.R. n.º 252, 2.º

Suplemento, Série I de 2012-12-31

Procede à identificação dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória dos

trabalhadores médicos integrados na carreira especial médica, cuja relação jurídica de

emprego público seja constituída por contrato de trabalho em funções públicas, sujeitos

ao regime de 40 horas semanais

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 251/2011. D.R. n.º 120, Série I de 2011-06-24 Aprova o Regulamento do Internato Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 248/2013. D.R. n.º 149, Série I de 2013-08-05
Aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 12950/2011. D.R. n.º 187, Série II de 2011-09-

28

Determina procedimentos a adoptar pelas administrações regionais de saúde e

agrupamentos dos centros de saúde com vista à monitorização e informação de retorno

do médico prescritor de medicamentos e MCDTs

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 15264/2012. D.R. n.º 230, Série II de 2012-11-

28

Estabelece disposições referentes ao sistema informático FHS - Faturação Hospitalar às

Seguradoras, a adotar pelos estabelecimentos e serviços do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 139/2013. D.R. n.º 195, Série I de 2013-10-

09

Estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de

prestações de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde no âmbito da rede

nacional de prestação de cuidados de saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 10428/2011. D.R. n.º 158, Série II de 2011-08-

18.

Adopta medidas relativas à contratação de pessoal médico em regime de prestação de

serviços

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 9186/2011. D.R. n.º 139, Série II de 2011-07-

21

Determina que, a partir de 1 de Setembro de 2011, a prescrição de meios

complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) deve ser feita em documento

electrónico

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; Melhorar a informação e o

conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 10783-B/2011. D.R. n.º 167, Suplemento,

Série II de 2011-08-31

Define o modelo das requisições electrónicas de meios complementares de diagnóstico

e terapêutica e que o modelo de documento pré-impresso para efeitos de requisição

manual passa a ser de utilização excepcional

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SGMS
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Lei n.º 15/2012. D.R. n.º 67, Série I de 2012-04-03 Institui o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Portaria n.º 334/2012. D.R. n.º 205, Série I de 2012-10-23

Aprova os modelos de certificado de óbito e de certificado de óbito fetal e neonatal e os

modelos de boletim de informação clínica e do formulário eletrónico para introdução

dos dados resultantes de autópsia clínica, de autópsia médico-legal ou de perícia

médico-legal a ela associada

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 108/2011. D.R. n.º 221, Série I de 2011-11-

17

Atribui à Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., competências no domínio

dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, operando em conformidade a

reestruturação da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., ficando a SPMS

responsável pelo desenvolvimento, manutenção e operação de vários sistemas

integrados de informação de saúde

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 12071/2013. D.R. n.º 182, Série II de 2013-09-

20

Determina que todas as unidades e estabelecimentos de saúde hospitalar integrados no

SNS devem dar início ao processo de implementação do aplicativo Sistema Integrado de

Informação Hospitalar (SONHO) e webGDH, até ao final do mês de setembro de 2013

 Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Matriz de Indicadores de Contratualização USF/UCSP Discussão pública da Proposta de Matriz de Indicadores de Contratualização USF/UCSP

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão de Acompanhamento da Informatização Clínica

(CAIC)

Cria no âmbito da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS), a

Comissão de Acompanhamento da Informatização Clínica (CAIC)

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Equipa de projeto responsável pelo planeamento do

projeto de implementação em Portugal do sistema de

codificação clínica ICD-10-CM/PCS

Cria, a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), uma equipa

de projeto responsável pelo planeamento do projeto de implementação em Portugal do

sistema de codificação clínica ICD-10-CM/PCS

Política do Medicamento;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Comissão de Peritos, para estabelecer um conjunto de

normas de referência para a prova prática necessária para

habilitação ao grau de consultor

Determina a constituição de uma Comissão de Peritos, para estabelecer um conjunto de

normas de referência para a prova prática necessária para habilitação ao grau de

consultor

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Conselho Nacional para a Oncologia Cria o Conselho Nacional para a Oncologia (CNO)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Designa os membros do Conselho Nacional para a Oncologia (CNO) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Conselho Consultivo do Sangue, da Histocompatibilidade e

da Transplantação 

Designa os membros do Conselho Consultivo do Sangue, da Histocompatibilidade e da

Transplantação (CCSHT)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Conselho Nacional de Saúde Mental 
Designa para presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental o Dr. António Alfredo

de Sá Leuschner Fernandes
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Grupo de Trabalho (GT) para proceder à revisão da Carta de

Equipamentos Pesados da Saúde

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à revisão da Carta de Equipamentos

Pesados da Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão de Avaliação da Prossecução de Desenvolvimento

do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa Oriental

Cria, na dependência do Ministro da Saúde, a Comissão de Avaliação da Prossecução de

Desenvolvimento do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa Oriental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de trabalho interministerial para o acompanhamento

da aplicação do novo regime jurídico de criação, organização

e funcionamento das associações públicas profissionais e

dos regimes de acesso e de exercício das profissões

reguladas por cada uma daquelas associações públicas

profissionais

Cria o grupo de trabalho interministerial para o acompanhamento da aplicação do novo

regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas

profissionais e dos regimes de acesso e de exercício das profissões reguladas por cada

uma daquelas associações públicas profissionais

Regulação do sector

Comissão técnico científica do Instituto Nacional de

Emergência Médica, I. P.

Designa para integrar a comissão técnico científica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., os representantes da Direção-Geral de Saúde, de cada uma das

Administrações Regionais de Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

duas personalidades de reconhecido mérito técnico científico na área da emergência

médica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de trabalho no âmbito do combate às irregularidades

praticadas nas áreas do medicamento e dos MCDT

Altera a composição e forma de organização do Grupo de Trabalho denominado

«Combate às irregularidades praticadas nas áreas do Medicamento e dos MCDT»
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cria um grupo de trabalho no âmbito do combate às irregularidades praticadas nas

áreas do medicamento e dos MCDT
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta para

desenvolvimento e implementação do Sistema de

Informação Geográfico de Planeamento em Saúde (SIGPS)

Cria um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta para desenvolvimento e

implementação do Sistema de Informação Geográfico de Planeamento em Saúde (SIGPS)
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Comissão Técnica de Vacinação 

Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo consultivo da Direção Geral

daSaúde, para recomendação de estratégias apropriadas baseadas na melhor evidência

científica disponível sobre o impacte da doença e da vacinação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica

Comissão de Acompanhamento do Registo Português de

Paramiloidose

Designa os elementos da Comissão de Acompanhamento do Registo Português de

Paramiloidose

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo de Trabalho para proceder à avaliação da situação

nacional dos Blocos Operatórios em Portugal Continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da situação nacional dos

Blocos Operatórios em Portugal Continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para proceder à avaliação da capacidade

instalada e necessidades nacionais de camas de UCI em

Portugal Continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capacidade instalada e

necessidades nacionais de camas de UCI em Portugal Continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Grupo de Trabalho para proceder ao desenvolvimento da

rede de Centros de Excelência

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao desenvolvimento da rede de Centros

de Excelência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão Técnica Nacional de Diálise
Nomeia, para integrar a Comissão Técnica Nacional de Diálise, o Enfermeiro Fernando

Luís Freire Vilares, em representação da Ordem dos Enfermeiros
Regulação do sector

Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e

Saúde Pública

Cria a Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde Pública, no âmbito

da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão vetorial

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Comissão Tripartida para a reestruturação da organização

do trabalho médico no Serviço Nacional de Saúde

Estabelece a composição da Comissão Tripartida constituída no âmbito do acordo

assinado entre Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e os Sindicatos Médicos -

Federação Nacional do Médicos e Sindicato Independente dos Médicos, para a

reestruturação da organização do trabalho médico no Serviço Nacional de Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissões de Farmácia e Terapêutica 

(CFT-ARS), junto de cada uma das Administrações Regionais

de Saúde (ARS), a quem compete proceder ao

acompanhamento regular da prescrição, dispensa e

utilização de medicamentos.

Regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da prescrição e dispensa de

medicamentos, cria as Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada Administração

Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas atribuições, composição e

funcionamento

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão paritária constituída no âmbito do acordo coletivo

de trabalho para a adaptação do SIADAP 3 aos

trabalhadores integrados na carreira especial médica

Designa as representantes das entidades empregadoras públicas na comissão paritária

constituída no âmbito do acordo coletivo de trabalho para a adaptação do SIADAP 3 aos

trabalhadores integrados na carreira especial médica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissão paritária constituída no âmbito do Acordo

Coletivo da Carreira Especial Médica (ACCE)

Designa os representantes das entidades empregadoras públicas na comissão paritária

constituída no âmbito do Acordo Coletivo da Carreira Especial Médica (ACCE)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de trabalho para a definição do novo modelo de

prova nacional de seriação relativa ao acesso ao internato

médico a vigorar a partir de 2015

Cria um grupo de trabalho para a definição do novo modelo de prova nacional de

seriação relativa ao acesso ao internato médico a vigorar a partir do ano 2015
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de trabalho para preparação da legislação sobre a

metodologia de ação do enfermeiro de família

Determina que é constituído o grupo de trabalho para preparação da legislação sobre

a metodologia de ação do enfermeiro de família

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para interoperabilidade semântica clínica
Altera o despacho n.º 16519/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233,

de 6 dezembro de 2011 (Comissão para a Informatização Clínica - CIC)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo de Trabalho de Informática para o Utente
Altera o despacho n.º 16519/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233,

de 6 dezembro de 2011 (Comissão para a Informatização Clínica - CIC)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo de Trabalho para a documentação eletrónica no

âmbito de urgência hospitalar, pré -hospitalar e medicina

intensiva

Altera o despacho n.º 16519/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233,

de 6 dezembro de 2011 (Comissão para a Informatização Clínica - CIC)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Grupo de Trabalho para a Telemedicina
Altera o despacho n.º 16519/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233,

de 6 dezembro de 2011 (Comissão para a Informatização Clínica - CIC)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do

Adolescente

Redefine a composição e competências da Comissão Nacional da Saúde Materna, da

Criança e do Adolescente, integrando-a na Direção-Geral da Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Nomeação, como membros da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do

Adolescente

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão de Acompanhamento e Avaliação da execução do

protocolo de cooperação para apoio a crianças e jovens

Constituição e definição das regras de funcionamento da Comissão de

Acompanhamento e Avaliação da execução do protocolo de cooperação para apoio a

crianças e jovens

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Conselho Ético e Profissional de Odontologia

Nomeia Leonel Fernando Rodrigues Marques, representante dos Odontologistas, no

Conselho Ético e Profissional de Odontologia, e mantém as nomeações dos restantes

membros

Regulação do sector

Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas
Cria a comissão científica para as boas práticas clínicas, no âmbito da Direcção-Geral da

Saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica

Nomeia o Prof. Doutor Alberto António Moreira Caldas Afonso para a Comissão

Científica para as Boas Práticas Clínicas
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  Linhas de orientação clínica

Altera o despacho n.º 12422/2011, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da

Saúde, de 8 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de

setembro de 2011, referente à Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica

Grupo de trabalho para a revisão do regime do internato

médico
Cria um grupo de trabalho para a revisão do internato médico Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de trabalho no âmbito do exercício profissional

tutelado (EPT) referente à prática de enfermagem

Cria um grupo de trabalho para estudo da actividade a desenvolver no âmbito do

exercício profissional tutelado (EPT) referente à prática de enfermagem
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Altera o despacho n.º 15775/2011, de 14 de novembro, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2011 [cria um grupo de trabalho

para estudo da atividade a desenvolver no âmbito do exercício profissional tutelado

(EPT) referente à prática de enfermagem]

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo técnico para o desenvolvimento dos cuidados de

saúde primários

Constituição do grupo técnico para o desenvolvimento dos cuidados de saúde

primários, respectivas competências e composição

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Comissão Directiva do Fundo de Apoio ao Sistema de

Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde

Nomeia membros da comissão directiva do Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos

do Serviço Nacional de Saúde
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de análise - hemofilia e doenças afins
Cria um grupo de trabalho com o objectivo de analisar a situação do País e propor

modelos de tratamento da hemofilia e doenças afins

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Dec-Lei 124/2011, de 29 de Nov. _MS
Aprova a Lei orgânica do Ministério da Saúde -processo de extinção/fusão de serviços e

criação do SICAD
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Dec-Lei n.º 17/2012, de 26 de Janeiro - MS

Criação e definição do SICAD, assente no reforço da componente do planeamento e

acompanhamento de programas de redução do consumo de susbtâncias psicoativas e

na prevenção de comportamentos aditivos e diminuição das dependências . 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Portaria n.º154/2012, de 22 de Janeiro -MF e MS Determina  a estrutura nuclear do SICAD. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Desp.n.º 7113/2012, de 23 de Maio - Gab. Do Ministro -

Gab.MS
Nomeação de dirigente máximo responsável pelo processo de fusão. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º251/2013, 7 de Janeiro - SICAD Conclusão do processo de fusão do IDT,IP, ARS,IP e IGAS. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

SICAD
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Portaria n.º 22/2013, de 23 de Janeiro - PCM  Lista de substâncias e métodos proibidos no âmbito do código mundial antidopagem.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Portaria n.º27 /2013, de 24 de Janeiro - MS
Regulamento que estabelece as condições de financiamento público dos projectos no

âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Resolução da Assembleia da República n.º 5/2013, de 28 de

Janeiro - AR
Medidas de combate ao consumo das denominadas "novas drogas".

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º2982/2013, 25 de Fevereiro - SICAD Delegação de competências  do DG para o Subdirector-Geral do SICAD.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º3143/2013, de 27 de Fevereiro - GSEA-MS Subdelegação de competências  no DG  do SICAD.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

AVISO n.º 4295/2013, de 26 de Março - INFARMED
Autoriza o SICAD a adquirir directamente aos produtores grossistas e importadores

substâncias estupefacientes para uso terapêutico.
Política do Medicamento

Portaria n.º 154/2013, de 17 de Abril - AR Aprova a lista de novas substâncias psicoativas Política do Medicamento

Portaria n.º 25/2013, de 14 de Janeiro 
Encargos Plurianuais com contratos de atribuição de financiamento público a programas

e estruturas sócio sanitárias de RRMD 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Linhas de Orientação para a o Desenho da Intervenção

Preventiva no Consumo de Substâncias Psicoactivas Licitas e

Ilícitas 

Este documento pretende sistematizar as dimensões essenciais para o desenho da

intervenção em prevenção do consumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas e das

dependências e foi criado com o objetivo de orientar as equipas de prevenção do IDT,

I.P. e todos os técnicos que desenvolvem a sua intervenção nesta área.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica; 

Manual de Gestão, Procedimentos e Circuito do Cloridrato

de Metadona 

O Manual tem como objetivo principal a implementação de procedimentos e circuitos

padrões que permitam assegurar a implementação de boas práticas na área da gestão e

controlo da Metadona

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Modelo de avaliação da qualidade das unidades de

internamento atuantes na área da toxicodependência

Esta Guideline pretende avaliar a qualidade das unidades de internamento atuantes na

área da toxicodepenência, incluindo a área de intervenção da reinserção.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Nota Interna n.º 11/2011/DPAG/NI Políticas de gestão energética a aplicar aos equipamentos informáticos 
Saúde em Todas as Politicas; 

Linhas de orientação clínica

ORIENTAÇÃO Nº1/2012/EMPECO/DISSUASÃO -

Procedimentos de Conservação e Eliminação da Informação

Com a presente Orientação sobre os Procedimentos de Conservação e Eliminação da

Informação, pretende-se sistematizar e harmonizar os procedimentos a ter no

tratamento da informação nas CDT. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório de Atividades e QUAR 2011 e 2012; 

Planos de Atividades e QUAR 2012, 2013; 2014 (em

execução)

Instrumentos de gestão onde consta a planificação da ação do SICAD e a respetiva

avaliação anual, contemplando a auto-avaliação do serviço ao nível do SIADAP 1.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Estratégico do SICAD 2013-2015
O Plano Estratégico 2013-2015 constitui a linha de orientação da ação do SICAD para o

triénio.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SICAD
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Modelo de monitorização do Plano Estratégico 2013-2015 e

dos Planos de Atividades
Monitorização dos indicadores de execução previstos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

2011 NATIONAL REPORT (2010 data) TO THE EMCDDA by

the Reitox National Focal Point “PORTUGAL” – New

Development, Trends and in-depth information on selected

issues

O relatório apresenta o panorama da situação nacional em matéria de drogas, com base

numa estrutura comum a todos os Estado Membros da UE 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

2012 NATIONAL REPORT (2011 data) TO THE EMCDDA by

the Reitox National Focal Point “PORTUGAL” - New

Developments, Trends and in-depth information on selected

issues

O relatório apresenta o panorama da situação nacional em matéria de drogas, com base

numa estrutura comum a todos os Estado Membros da UE 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Projeto de conclusões do Conselho sobre a nova Estratégia

da UE em matéria de luta contra a droga (2012);  

Documento elaborado tendo em vista definir orientações para a nova estratégia da UE

de Luta contra a Droga

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cartas de Compromisso do Fórum Nacional Álcool e Saúde

Decorrente do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e à

semelhança do que está a acontecer na Comissão Europeia, criou-se um fórum de

discussão onde serão debatidos, pelos vários interessados (Estado, através de todos os

Ministérios com intervenção nestas matérias; Organizações não governamentais;

representantes da Indústria; da Venda por grosso e a retalho; do Marketing e da

Publicidade; da Comunicação Social), os aspetos relacionados com a abordagem desta

matéria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Grupo de monitorização do SIM 

O grupo de trabalho tem como  objetivos o  delineamento e planificação das atividades

conjuntas entre SICAD e as ARS, IP, na atribuição de competências partilhadas relativas

ao desenvolvimento de metodologias e instrumentos que permitam a adequada

monitorização e acompanhamento do fenómeno. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Troca de Seringas "Diz não a Uma seringa em

Segunda Mão"

O modelo de funcionamento do Programa Troca de Seringas aprovado por Despacho

Superior do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 14/12/2012

contempla a constituição de uma Comissão de Acompanhamento para fins de

monitorização do Programa

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Grupo Técnico  Reforma Hospitalar Despacho n.º 10601/2011: criação do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Promoção dos genéricos

Aprovação em Conselho de Ministros da PL n.º 13/XII, relativa à remoção de barreiras à

entrada de genéricos e incremento da quota de genéricos, já aprovada na generalidade

na Assembleia da República. (Lei n.º 62/2011, de 29 de Novembro) 

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

SPMS - CPA antissépticos e desinfectantes SPMS - CPA medicamentos 
Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

SPMS - CPA medicamentos 
Despacho n.º 14546/2011: obrigação das instituições do SNS a adquirir ao abrigo do

CPA relativo a medicamentos, salvo dispensa do membro do governo

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Requisição de MCDT (Cuidados Primários)

Despacho n.º 12282/2011: estabelece que o recurso dos cuidados primários aos centros

privados de MFR e para a realização de TAC está sujeita à emissão de um termo de

responsabilidade sancionado pelo respectivo conselho clínico 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Politica do Medicamento

Boas práticas clínicas
Despacho n.º 12422/2011: relativo à criação da Comissão Científica para as Boas

Práticas Clínicas 

Linhas de orientação clínica; 

Politica do Medicamento

Informação aos médicos (prescrição)
Despacho 12950/2011: definição da informação a remeter pelas ARS aos médicos

(periodicidade mensal
Politica do Medicamento

Medicamentos Alzheimer
Despacho n.º 13020/2011: condições de dispensa e utilização de medicamentos

prescritos a doentes com doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer.
Politica do Medicamento

Comissão Reestruturação Urgências
Despacho n.º 13377/2011: relativo à criação da Comissão para a Reavaliação da Rede

Nacional de Emergência e Urgência 

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Comissão Cuidados primários
Despacho n.º 13312/2011: relativo à criação da Comissão para o desenvolvimento dos

Cuidados Primários 

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Revisão das taxas moderadoras

Aprovação em CM de DL que regula as condições de acesso às prestações do SNS,

determinando as taxas moderadoras aplicáveis (DL 113/2011; DL 128/2012; Port. n.º

306-A/2011 e n.º 3011-D/2011) 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Normas de orientação  clínica

Publicação pela DGS de 30 NOC: 14 sobre medicamentos prescritos em ambulatório e

16 sobre MCDT (correspondem a cerca de 56% do total de encargos do SNS com

medicamentos e a cerca de 47% dos encargos com MCDT) 

Politica do Medicamento

Prescrição por DCI
Lei que regula a prescrição por DCI - Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio e Dec. Rect. n.º 29/2012

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Prescrição electrónica (actualização prescritores)

Despacho n.º 15096/2011: actualizar a informação dos prescritores de forma a

operacionalizar o contacto directo com os profissionais prescritores, a verificação da sua

condição de prescrição, a validação da sua especialidade e a emissão de vinhetas. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Antiasmáticos e broncodilatadores 

Portaria n.º 300/2011: mantém no escalão B do anexo à Portaria n.º 924-A/2010, de 17

de Setembro, as associações de antiasmáticos e ou broncodilatadores e revoga a

Portaria n.º 289-A/2011, de 3 de Novembro

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Plano Nacional de Vacinação 2012
Despacho n.º 16843/2011: aprovação do esquema de vacinação universal

recomendado do Programa Nacional de Vacinação 2012. 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Monitorização da prescrição interna (hosp.) 

Despacho n.º 17069/2011: Determina que os estabelecimentos hospitalares do SNS,

devem instituir um processo de monitorização da prescrição interna de medicamentos e

MCDT 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Revisão excecional do preço dos medicamentos Portaria n.º 3/2012: Autoriza a revisão do preço do medicamento a título excepcional. 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Formação dos preços dos medicamentos  
Portaria n.º 4/2012: Estabelece as regras de formação dos preços dos medicamentos,

da sua alteração e da sua revisão anual, bem como os respectivos prazos 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Normas de orientação clínica

Publicação pela DGS de 60 NOC: 28 sobre medicamentos prescritos em ambulatório e

32 sobre MCDT (correspondem a cerca de 79% do total de encargos do SNS com

medicamentos e a cerca de 83% dos encargos com MCDT) 

Linhas de orientação clínica

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Alterações às condições de comparticipação 

Despacho n.º 772/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal,

cardíaco e hepático alogénico.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Reforço competências SPMS (SI) 

Despacho n.º 1760/2012: Fixa alguns procedimentos, tendo em vista a coordenação em

matéria de aquisição e utilização de tecnologias de informação na saúde, por parte da

SPMS. 

Regulação do sector

Reforma Hospitalar - equipa de projeto 

Despacho n.º 3/2012: constituição de equipa de projeto na ACSS com o objectivo de

assegurar a implementação das medidas propostas pelo GTRH. Despacho n.º 4/2012:

determinação dos membros do Ministério da Saúde que prestarão o apoio necessário. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Fusão da MAC e Curry no CHLC 

Decreto-Lei n.º 44/2012: Procede à extinção e integração por fusão no Centro

Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., do Hospital de Curry Cabral, E. P. E., e da

Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Lista de produtos biocidas 

Decreto-Lei n.º 72/2012: Transpõe as Diretivas n.os 2011/10/UE, 2011/11/UE,

2011/12/UE e 2011/13/UE, da Comissão, de 8 de fevereiro, com alteração da lista de

substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas, tendo em vista a

proteção da saúde humana e animal, bem como a salvaguarda do ambiente

Saúde em Todas as Politicas

Regime jurídico dos produtos cosméticos e de hig. corporal,  

Decreto-Lei n.º 63/2012: Procede à terceira alteração ao DL n.º 189/2008, de 24 de

setembro, que estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene

corporal, transpondo a Dir. n.º 2011/59/UE, da Comissão, de 13 de maio, que altera a

Dir. n.º 76/768/CEE, do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos cosméticos

Saúde em Todas as Politicas

Grupo Técnico na área da diálise hospitalar Despacho n.º 5366/2012: Criação do Grupo Técnico na área da diálise hospitalar. 
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alteração comparticipação de medicamentos 

Despacho n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos destinados ao tratamento da doença inflamatória intestinal. Despacho

n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de medicamentos

prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, cardíaco e hepático

alogénico

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Competências na fixação de preços do medicamento 

Decreto-Lei n.º 152/2012: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de

29 de novembro, que aprova o regime da formação do preço dos medicamentos

sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica

comparticipados.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

GT do enfermeiro de família 
Despacho n.º 10321: determina que é constituído o grupo de trabalho para preparação

da legislação sobre a metodologia de ação do enfermeiro de família. 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Instalação de DAE em locais de acesso público

Decreto-Lei n.º 184/2012: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 188/2009, de

12 de agosto, tornando obrigatória a instalação de equipamentos de desfibrilhação

automática externa em locais de acesso público

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Criação do Centro Hospitalar do Oeste 
Portaria n.º 276/2012: Cria o Centro Hospitalar do Oeste, que integra o Centro

Hospitalar de Torres Vedras e o Centro Hospitalar do Oeste Norte 
Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

GT estudo de USF modelo C 

Despacho n.º 12876/2012: Constitui um grupo de trabalho com o objetivo de analisar as

condições de abertura do modelo C de USF, a título experimental, ao sector social e

cooperativo

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Requisitos comparticipação medicamentos 

Despacho n.º 12650/2012: altera o n.º 4 e o anexo do despacho n.º 14123/2009, de 12

de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho de 2009

(condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da reumatoide e a espondilite anquilosante)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Extinção do Hospital Reynaldo dos Santos 
Decreto-Lei n.º 219/2012: procede à extinção e integração por fusão na Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., do Hospital de Reynaldo dos Santos. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Reorganização ACES – ARS Norte 

Portaria n.º 310/2012: Reorganiza vários agrupamentos de centros de saúde integrados

na Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (Declaração de Retificação n.º

62/2012)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Prescrição electrónica: farmácias hospitalares

Despacho n.º 13382/2012: determina que a prescrição de medicamentos, para dispensa

em regime de ambulatório pelas farmácias hospitalares, é obrigatoriamente realizada

através de sistemas de prescrição eletrónica 

Politica do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13654/2012: Aditamento ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio,

que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento

da esclerose múltipla

Politica do Medicamento
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INEM: definição de meios emergência médica 

Despacho n.º 13794/2012: Define outros meios de emergência médica pré-hospitalar

do INEM, I. P., para além dos definidos no despacho n.º 14898/2011, publicado no

Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 3 de novembro de 2011

Regulação do sector

Organização da Lista de Utentes nos ACES 
Despacho n.º 13795/2012: Estabelece os critérios e procedimentos de organização das

listas de utentes nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13796/2012: Altera o despacho n.º 10910/2009, de 22 de abril, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2009, que definiu as

condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento da infertilidade,

em especial os da procriação medicamente assistida

Politica do Medicamento

Prescrição: criação das CFT-ARS 

Portaria n.º 340/2012: Regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da

prescrição e dispensa de medicamentos, cria as Comissões de Farmácia e Terapêutica de 

cada Administração Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas atribuições,

composição e funcionamento

Politica do Medicamento

Prescrição: retorno à medicina privada 

Despacho n.º 13901/2012: Estabelece que os dados relativos à prescrição de

medicamentos dispensados em farmácias comunitárias, que tenham sido prescritos no

âmbito da medicina privada e comparticipados pelo SNS, deverão ser comunicados aos

respetivos prescritores

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Farmácias: licenciamento e atribuição de alvará 

Portaria n.º 352/2012: Regulamenta o procedimento de licenciamento e de atribuição

de alvará a novas farmácias, bem como a transferência da localização de farmácias e o

averbamento no alvará, e revoga a Portaria n.º 1430/2007, de 2 de novembro

(Despacho de Rectificação n.º  79/2012) 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 14094/2012: Altera o despacho n.º 8599/2009, de 19 de março, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2009, que definiu as

condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Politica do Medicamento

Criação da ULS Litoral Alentejano 

Decreto-Lei n.º 238/2012: Procede à criação, com a natureza de entidade pública

empresarial, da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., por integração do

Hospital do Litoral Alentejano e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo

Litoral

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Condições de dispensa e utilização de medicamentos 

Despacho n.º 14242/2012: Alteração do anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de

dezembro, que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos

prescritos a doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Politica do Medicamento

Regime jurídico EPE 

Decreto-Lei n.º 244/2012: procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de

29 de dezembro, modificando o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de

saúde com a natureza de entidades públicas empresariais abrangidas pelo mesmo

diploma

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade
Portaria n.º 381/2012: primeira alteração ao Regulamento do Programa de Tratamento

Cirúrgico da Obesidade, aprovado pela Portaria n.º 1454/2009, de 29 de dezembro
Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estruturação e funcionamento dos ACES  

Decreto-Lei n.º 253/2012: procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22

de fevereiro, relativo à criação, estruturação e funcionamento dos ACES do SNS, no que

respeita ao critério geodemográfico da sua implantação, à designação dos diretores

executivos e à composição dos conselhos clínicos e de saúde. 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Reorganização ACES ARS Centro 

Portaria n.º 394-A/2012: reorganiza os Agrupamentos de Centros de Saúde integrados

na Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., e revoga a Portaria n.º 274/2009,

de 18 de março

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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Reorganização ACES ARS LVT 

Portaria n.º 394-B/2012: reorganiza os Agrupamentos de Centros de Saúde integrados

na Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., e revoga a Portaria n.º

276/2009, de 18 de março

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Aquisição de dispositivos médicos 

Despacho n.º 15371/2012: estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos

médicos objeto de codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do

Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Politica do Medicamento

Grupo de Trabalho: Turismo de Saúde 

Despacho n.º 15689/2012: determina a constituição de um grupo de trabalho com o

objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo de Saúde (Despacho n.º

7560) 

Saúde em Todas as Politicas

Grupo de Trabalho para a diminuição dos transplantes 
Despacho n.º 16351/2012: cria um grupo de trabalho para avaliar possíveis causas de

diminuição de transplantações de órgãos em Portugal e propor medidas corretivas

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Grupo de Trabalho Hospital Lisboa Oriental  

Despacho n.º 188/2013: Cria um grupo de trabalho para analisar e apresentar conclusão

sobre a viabilidade (e em que termos) da prossecução do projeto de construção do

Hospital Oriental de Lisboa. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

GT Transferência dos encargos das Autarquias 

Despacho n.º 771/2013: Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade

de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias

com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento

do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT  Regu. Lei de Bases Cuidados Paliativos 
Despacho n.º 1235/2013: constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Regulação do sector

INEM definição de meios 

Despacho n.º 1393/2013: Determina que, para além dos meios de emergência médica

já definidos pelo Despacho nº 14896/2011, de 3 de novembro e pelo Despacho nº

13794/2012, de 24 de outubro, constitui meio de emergência médica pré-hospitalar do

INEM a Ambulância de Transporte Interhospitalar Pediátrico (clarificação através do

Despacho n.º 4651/2013) 

Regulação do sector

Comissão Coord. Tratamento Doenças Lisossomais de

Sobrecarga 

Despacho n.º 2545/2013: cria a Comissão Coordenadora do Tratamento das Doenças

Lisossomais de Sobrecarga (CCTDLS) e estabelece a sua constituição e competências

(Declaração de retificação n.º 255/2013, de 2013-02-27) 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Prog. prioritário: Prevenção e controlo de infeções  

Despacho n.º 2902/2013: determina que a Direção-Geral da Saúde desenvolva, como

programa de saúde prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de

Resistência aos Antimicrobianos 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Projeto "Cirurgia segura, salva vidas

Despacho n.º 2905/2013: estabelece disposições relativas à implementação do projeto

"Cirurgia segura, salva vidas", de acordo com a Norma n.º 2/2013 de 12/02/2013 da

Direção-Geral da Saúde

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector;

 Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Acompanhamento da diabetes 

Despacho n.º 3052/2013: determina a criação de Unidades Coordenadoras Funcionais

da Diabete (UCFD), a criação de consultas autónomas de diabetes nos Agrupamentos de

Centros de Saúde (ACES) e a criação das Unidades Integradas de Diabetes (UID) nos

hospitais

Regulação do sector

Comissão de Avaliação da Prossecução do Projeto do HLO 

Despacho n.º 3301/2013: cria, na dependência do Ministro da Saúde, a Comissão de

Avaliação da Prossecução de Desenvolvimento do Projeto relativo ao Hospital de Lisboa

Oriental. 

Regulação do sector

Alteração do funcionamento da CTH 

Portaria n.º 95/2013: aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Referenciação e

de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar nas instituições do

Serviço Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º 615/2008, de 11 de julho

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Criação Comissão Nacional para a Redução da Taxa de

Cesarianas

Despacho n.º 3482/2013: cria a Comissão Nacional para a Redução da Taxa de

Cesarianas, no âmbito da Direção-Geral da Saúde

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Criação GT para Revisão da Carta de Equipamentos Pesados

da Saúde

Despacho n.º 3484/2013: cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à revisão da

Carta de Equipamentos Pesados da Saúde

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Promoção da dádiva e colheita de sangue  

Despacho n.º 3570/2013: determina que, no âmbito do princípio da boa colaboração

institucional, os estabelecimentos hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde

devem colaborar com o IPST na promoção da dádiva e colheita de sangue

 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 

Despacho n.º 3635/2013: estabelece disposições no âmbito da implementação da

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, nas instituições do Serviço Nacional de

Saúde

Regulação do sector

Substâncias ativas a incluir em produtos biocidas 

Decreto-Lei n.º 40/2013: procede à décima alteração ao DL n.º 121/2002, de 3 de maio,

transpondo as Diretivas n.ºs 2012/2/UE e 2012/3/UE, de 9 de fevereiro, 2012/14/UE e

2012/15/UE, de 8 de maio, 2012/16/UE, de 10 de maio, 2012/20/UE, de 6 de julho,

2012/22/UE, de 22 de agosto, 2012/38/UE, de 23 de novembro, 2012/40/UE,

2012/41/UE, 2012/42/UE 2012/43/UE, de 26 de novembro, e alterando a lista de

substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação de GT para desenvolvimento de Centros de

Excelência 

Despacho n.º 4319/2013: Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao

desenvolvimento da rede de Centros de Excelência

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação de GT para avaliação dos Blocos Operatórios 
Despacho n.º 4321/2013: Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da

situação nacional dos Blocos Operatórios em Portugal Continental
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Número máximo de USF para 2013 

Despacho n.º 4586-A/2013: Fixa o número máximo de Unidades de Saúde Familiar (USF)

a constituir e determina o número máximo de USF que transitam do modelo A para

modelo B no ano de 2013

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Metas do Programa Nacional Doenças Oncológicas da DGS:

ARS 

Despacho n.º 4808/2013: Determina que as ARS devem cumprir as metas anuais

definidas no Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS relativamente à

taxa de cobertura dos rastreios de cancro da mama, do colo do útero e do cólon e recto,

devendo tais metas constar do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) anual

de cada ARS, IP

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Constituição da Comissão Técnica de Vacinação 

Portaria n.º 243/2013: Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo

consultivo da Direção Geral da Saúde, para recomendação de estratégias apropriadas

baseadas na melhor evidência científica disponível sobre o impacte da doença e da

vacinação

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Alteração do Programa Modelar 
Portaria n.º 168/2013: Segunda alteração ao Regulamento do Programa Modelar,

aprovado pela Portaria n.º 376/2008, de 23 de maio
Regulação do sector

GT para a implementação de unidades autónomas de

produção clínica 

Despacho n.º 5882/2013: constitui um grupo de trabalho com o objetivo de analisar as

condições de constituição e implementação de unidades autónomas de produção clínica

nos estabelecimentos hospitalares do SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Transferência do Centro Genética Médica do Porto para o

CHPorto 

Decreto-Lei n.º 68/2013: Procede à transferência de competências do Instituto Nacional

de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., exercidas pelo Centro de Genética Médica Doutor

Jacinto Magalhães daquele instituto, para o Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação do Centro Hospitalar do Algarve 
Decreto-Lei n.º 69/2013: Procede à criação do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., por

fusão do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E., e do Hospital de Faro, E.P.E

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

SICO: alarga o período experimental a outras instituições 
Despacho n.º 6705/2013: Alarga o período experimental de utilização do Sistema de

Informação dos Certificados de Óbito a outras instituições
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alteração do funcionamento do cheque- dentista 

Despacho n.º 7402/2013. D.R. n.º 110: estabelece disposições referentes à atribuição

de cheques-dentista, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

(PNPSO)

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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Regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de

origem humana destinados a transplantação no corpo

humano

Lei n.º 36/2013. D.R. n.º 112: aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos

órgãos de origem humana destinados a transplantação no corpo humano, de forma a

assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva n.º

2010/53/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho, relativa a normas de

qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Criação do Conselho Nacional para a Oncologia Despacho n.º 7715/2013: cria o Conselho Nacional para a Oncologia (CNO)
Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

MGF: identificação de serviços e áreas carenciadas 

Despacho n.º 8056-C/2013: Identifica como carenciados, na área de Medicina Geral e

Familiar, os serviços e estabelecimentos de saúde, no âmbito da contratação de

médicos que concluíram a respetiva formação médica especializada na 1.ª época de

2013

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

SIM – Cidadão: aprovação do regulamento 
Despacho n.º 8958/2013: aprova o Regulamento do Sistema SIM-Cidadão do Ministério

da Saúde
Maior protagonismo dos cidadãos

Criação de GT para o planeamento estratégico e reforma

hospitalar

Despacho n.º 9495/2013: cria o grupo técnico no âmbito do planeamento estratégico e

operacional da rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação de GT para a integração dos níveis de cuidados de

saúde 

Despacho n.º 9567/2013: cria o Grupo de Trabalho para proceder à elaboração de

relatório, definindo proposta de metodologia de integração dos níveis de cuidados de

saúde para Portugal Continental

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS:  produção e divulgação de informação 

Despacho n.º 9635/2013: determina que a produção e a divulgação de informação, no

quadro do sistema estatístico nacional, designadamente estatísticas de saúde, sejam

centralizadas na Direção-Geral da Saúde

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública

Portaria n.º 248/2013: aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças

transmissíveis e outros riscos em saúde pública

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Transferência de competências do CH do Oeste para o CH

de Leiria-Pombal  

Decreto-Lei n.º 116/2013: Procede à transferência das competências do Centro

Hospitalar do Oeste para o Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E.P.E., relativas à

prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Nazaré e à população do

concelho de Alcobaça, com exceção das populações das freguesias de Alfeizeirão,

Benedita e S. Martinho do Porto

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Equipa de projeto para implementação do sistema de

codificação clínica ICD-10-CM/PCS

Despacho n.º 10537/2013: Cria, a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde,

I.P. (ACSS, I.P.), uma equipa de projeto responsável pelo planeamento do projeto de

implementação em Portugal do sistema de codificação clínica ICD-10-CM/PCS

Saúde em Todas as Politicas

Prevenção de feridas provocadas por dispositivos médicos

corto-perfurantes

Decreto-Lei n.º 121/2013: Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção de feridas

provocadas por dispositivos médicos corto-perfurantes que constituam equipamentos

de trabalho nos setores hospitalar e da prestação de cuidados de saúde, transpondo a

Diretiva n.º 2010/32/UE do Conselho, de 10 de maio de 2010.

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Regulamentação da lei relativa às terapêuticas não

convencionais 

Lei n.º 71/2013: Regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao

exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais
Saúde em Todas as Politicas

RNCCI: definição de compromissos anuais para os Contratos

Programa 

Despacho n.º 12191/2013: Definição de compromissos plurianuais no âmbito dos

contratos-programa relacionados com a Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados (RNCCI). 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Alteração dos princípios de organização dos ACES 

Decreto-Lei n.º 137/2013: Procede à quinta alteração ao DL n.º 28/2008, de 22 de

fevereiro, que estabelece o regime de criação, estruturação e funcionamento dos

agrupamentos de centros de saúde do SNS, e à primeira alteração ao DL n.º 81/2009,

que estabelece as regras e princípios de organização dos serviços e funções de natureza

operativa de saúde pública, sedeados a nível nacional, regional e local

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Perfil Regional de Saúde da Região Alentejo

Determinação das necessidades em saúde da região, sendo criada evidência relativa às

principais prioridades de actuação estratégicas e operacionais que consecutivamente

permitem a execução de um processo de tomada de decisões com um menor grau de

risco associado.

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Regional de Saúde do Alentejo 2012-2016

Implementação do PNS 2012-2016 e dos Programas de

Saúde Prioritários na Região 

Caracterização da Região de saúde do Alentejo; Plano de acção regional com oa

finalidade de promover o desenvolvimento de políticas intersectoriais visando a criação

de ambientes e condições de vida favoráveis à saúde, por parte dos cidadãos, das

famílias e das comunidades.            

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano de Atividades 
Documento que define as principais linhas de ação e vetores de atuação das atividades

da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

QUAR
Quadro de avaliação e responsabilização com a missão, objetivos estratégicos, objetivos

operacionais, indicadores, recursos humanos e financeiros.
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Contratos de Gestão Hospitais

O Contrato de Gestão tem o enquadramento nos termos do disposto nos artigos 18.º e

30.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de

março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, objeto da

Declaração de Retificação n.º 2/2012 de 25 de janeiro. O contrato tem por objeto a

definição dos termos e condições do exercício das funções do Gestor.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cartas de Missão CSP

Carta de missão com a definição das lideranças e regulamento interno dos centros de

saúde, que possibilite supervisionar a definição e implementação dos manuais de

articulação entre os centros de saúde e as unidades neles integradas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Rede Hospitalar do Alentejo - Carteira de Serviços

Documento que identifica as principais necessidades de cuidados de saúde da

população alentejana, a carteira de cuidados básicos a assegurar por todos os hospitais

da Região, assim como o processo de referência e articulação entre hospitais da Região

e entre estes e outros hospitais mais diferenciados para as situações clínicas mais raras

e mais complexas.

Para além de ter funcionado como instrumento de apoio ao desenvolvimento dos

planos estratégicos dos hospitais para 2013-2015, destina-se também a dar

cumprimento ao despacho 451/2013 do Senhor Secretário de Estado da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde
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Manual de Controlo Interno

Este manual prevê uma adequação das práticas de referência no mercado e setor

público, à realidade da ARSA, tendo em conta as suas características de governação,

estrutura organizacional e de dispersão geográfica, para os processos:

· Produção e gestão de utentes

· Faturação e contas a receber

· Compras e contas a pagar

· Gestão de existências

· Gestão de imobilizado

· Tesouraria

· Contabilidade e reporte

· Recursos humanos

· Sistemas de informação

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Regional de Oncologia do Alentejo - PROA
Instrumento coordenador e orientador das várias estratégias de intervenção a efetuar e

contribua para a melhoria da qualidade e equidade dos cuidados prestados.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Contrato Programa ACES (contratualização externa)

A contratualização externa é realizada entre as ARS e os respetivos ACES, formalizada

com a assinatura dos Contrato-Programa. Nesta fase, efetua-se a aproximação entre a

oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o preconizado pela política

de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e outros condicionalismos

associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Cartas de Compromisso CSP (contratualização interna)

A contratualização interna, realizada entre os ACES e as respetivas unidades funcionais é

formalizada com a assinatura das Cartas de Compromisso. Nesta fase, efetua-se a

aproximação entre a oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o

preconizado pela política de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e

outros condicionalismos associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Planos Estratégicos Hospitais/ULS

O plano estratégico trianual, com horizonte rolante, inclui a definição de objetivos

estratégicos, principais linhas de ação, plano de investimentos, mapa de pessoal e

projeções económico-financeiras para o período, bem como a explicitação dos ganhos

de eficiência e de produtividade que permitam garantir a sustentabilidade a médio

prazo da unidade hospitalar.

Assim, o plano estratégico procede à unificação de todos os instrumentos previsionais

existentes, nomeadamente o plano de negócios, mapa de pessoal, plano de

investimentos, plano de desempenho, plano de ajustamento e demonstrações

financeiras previsionais. As entidades passam, assim a ter um único instrumento

previsional trianual, o qual é aprovado pela Tutela.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Contratos Programa Hospitais

É o documento que formaliza o acordo estabelecido entre as Unidades

Hospitalares/Unidades Locais de Saúde e as respetivas Administrações Regionais de

Saúde, no qual estão definidos os termos e as condições a que as partes se obrigam.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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PIQ - Projeto de Incentivo à Qualidade

O Projeto de Incentivo à Melhoria da Qualidade (PIQ) é o processo de contratualização

com as Unidades de Cuidados Continuados Integrados do Alentejo, no âmbito da Rede

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). O Projeto permite fomentar uma

cultura de rigor, de responsabilidade e de avaliação da qualidade, por via do processo

de contratualização inerente.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Acreditação de USF

Visa reconhecer a qualidade das organizações prestadoras de cuidados de saúde e

promover o seu empenho voluntário na melhoria contínua, consolidando a cultura de

qualidade e segurança que se deve generalizar a todo o Serviço Nacional de Saúde.  Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Circular Informativa Revisão aos algoritmos de resultados de agentes víricos e introdução de hemogramas
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Informativa
Responsabilidade ao nível da medicina transfusional: necessidade de existencia de

médico especialista em imunohemoterapia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Informativa
Responsabilidade de atos transfusionais por parte do médico especialista de

imunohemoterapia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Normativa Minimizar os efeitos do TRALI: reação transfusional grave 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Normativa
Alerta sobre caso de malária na Grécia e com orientações quanto à triagem de dadores

e determinação de medidadas de hemovigilância

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Informativa Utilização de plasma fresco congelado de quarentena de dadores do sexo masculino
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Informativa Transfusão autóloga . Recuperação intraoperatória de sangue ( cell savers)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Circular Normativa Recomendação sobre tecnologias de identificação do doente 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Protocolo entre IPST, IP e ARS do Algarve IP

Estabelecimento de Parceria na área da medicina transfusional, visando a instituição

de um novo modelo de gestão do Serviço de Sangue/Laboratório de Imunohemoterapia

do Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres (LRSP), no que

respeita às atividades de análise e processamento do sangue colhido na Região do

Algarve. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Estratégia de atuação quanto ao plasma fresco congelado

Proposta de atuação quanto ao plasma fresco congelado resultante das colheitas de

sangue total do IPST IP,incluindo uma análise prévia formal e técnico-científica da atual

situação nacional e internacional quanto a esta matéria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica

Hemovigilânica Nacional
Relatório das atividades de hemovigilância em serviços de sangue e serviços de

medicina transfusional e relatório do sistema português de hemovigilância
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Hemovigilânica Nacional Relatório Serious Adverse Reactions and Events (SARE) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Hemovigilânica Nacional
Apoio técnico ao preenchimento do Survey on the implementation of the EU blood

and Blood Components Directives 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião das autoridades competentes do sangue, no âmbito da Comissão Europeia Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Congresso International Haemovigilance Network Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Congresso International Society of Blood Transfusion Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião Working Group Haemovigilance da Comissão Europeia Saúde em Todas as Politicas

ARS Alentejo

IPST
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Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião Working Party Haemovigilance Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
International Council for Commonality in Blood Bank Automation , board meeting Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
The Europe, Midlle East, and Africa Technical Advisory Group Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
European Directorate for Quality of Medicines and HealthCare Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
European Blood Alliance Saúde em Todas as Politicas

Grupo de normalização de processos e procedimentos Desenvolvimento do Sistema de Arquivo do Ministério da Saúde Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências

Relatório da Ação Conjunta ACCORD - Achieving Comprehensive Coordination in Organ

Donation throughout the EU
Saúde em Todas as Politicas

Doação e transplantação de órgãos Relatório de atividade de doação e transplantação
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Lei n.º 36/2013 de 12 de junho

Aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana

destinados a transplantação no corpo humano, de forma a assegurar um elevado nível

de proteção da saúde humana, transpondo a Diretiva n.º 2010/53/UE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 7 de julho, relativa a normas de qualidade e segurança dos

órgãos humanos destinados a transplantação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Despacho n.º 16351/2012 de 24 de dezembro
Cria o grupo de trabalho para avaliar possíveis causas de diminuição de transplantações

de órgãos em Portugal e propor medidas corretivas

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho n.º 14341/2013, de 6 de novembro
Requisitos necessários para a colheita de órgãos em dadores falecidos em paragem

cardiocirculatória
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Linhas de orientação clínica

Portaria n.º 248/2013 de 5 de agosto
Aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programas de Rastreio: Cancro do Colo do útero, Cancro da

Mama, Cancro do Cólon e Recto, Retinopatia Diabética.
Apresentação Pública do Programa de Rastreios da Região Norte Saúde em Todas as Politicas

Programa de Rasteio - Cancro do Colo do útero

Assegurar o diagnóstico precoce do cancro do colo do útero a todas as mulheres que

residam na Região Norte - trabalho desenvolvido pelo Departamento de Estudos e

Planeamento da ARS Norte, em colaboração com a Comissão Oncológica Regional;

Para a prossecução deste Programa foi celebrado contrato entre a ARSN e o IPO – Porto

cujo objeto é a prestação de serviços laboratoriais de anatomia patológica que

consistem na leitura de colpocitologias em meio líquido com processamento e leitura

automatizados e a realização de testes para a deteção do vírus do papiloma humano

(HPV), pelo método da captura hibrida.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte

IPST
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Programa de Rasteio - Cancro da Mama

O objetivo deste rastreio passa pela criação de uma estratégia preventiva, com base na

realização de um rastreio sistemático, de base populacional, através de convite às

mulheres da população alvo, entre os 45 e os 69 anos para realização de uma

mamografia, com uma estrutura organizacional que assegure a monitorização, o

controlo e a garantia de qualidade aos vários níveis, desde os cuidados primários aos

hospitais de referência; mediante acordo de cooperação.

Para a prossecução deste Programa foi celebrado Acordo de Cooperação entre a ARSN e 

Saúde em Todas as Politicas

Manual Executivo do Programa de Rastreio do Cancro da

Mama

Destina-se a todos os profissionais de saúde da região norte, no sentido de uniformizar

acções e procedimentos; não prescinde da consulta dos manuais de rastreio do cancro

da mama.

Saúde em Todas as Politicas

Programa de Rastreio - Retinopatia Diabética

Implementar o Diagnóstico Sistemático e Tratamento da Retinopatia Diabética na

Região Norte, tal como é preconizado na Circular Normativa da DGS nº7/DGCG de

4/11/98, de maneira a garantir o cumprimento de dois objectivos: 1. Rastrear

oftalmologicamente 75 % dos diabéticos identificados; 2. Tratar por fotocoagulação por

laser 98 % dos diabéticos com necessidades de tratamento.

Para a implementação deste Programa a ARSN celebrou Protocolos de cooperação com

vários hospitais públicos, que assumiram, assim, diversas obrigações como por exemplo,

a realização das retinografias, leitura e tratamento dos doentes diabéticos.

Saúde em Todas as Politicas

Manual de Procedimentos do Rastreio da Retinopatia

Diabética na Região Norte

O Manual visa a uniformização das acções e procedimentos, entre os vários profissionais 

– administrativos, enfermeiros e médicos de família afetos aos Centros de Saúde (CS),

aos técnicos de ortotica, aos administrativos, enfermeiros e médicos afectos às

unidades de leitura e tratamento, bem como aos profissionais afetos à equipa

coordenadora regional.

Saúde em Todas as Politicas

PREMAC/ SICAD. ARS's e UIL'S (Unidades de

Comportamentos Aditivos e Depêndências)

No âmbito do PREMAC, foi aprovada a Lei Orgânica do Ministério da Saúde pelo Decreto

-Lei n° 124/2011, de 29 de dezembro, o qual procedeu à criação do Serviço de

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), extinguindo,

em consequência, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP (IDT,IP), cometendo

às Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS,IP) a componente de operacionalização

das políticas de saúde.Neste contexto, tornou -se necessário proceder à alteração da

organização interna das ARS,IP, alterando os respetivos estatutos, de modo a definir o

modelo das unidades funcionais que asseguram as novas atribuições das ARS,IP em

matéria de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências. Assim, segundo

o Despacho n.º 2976/2014 as ARS,IP integram aquelas unidades de intervenção local

(UIL), salvaguardando as suas funções essenciais, reforçando a capacidade de

intervenção e da disponibilidade dos meios necessários, explorando sinergias e

maximizando a integração de esforços. A Portaria 153/2012, de 22 de maio fixou os

novos Estatutos da ARS Norte e determinou uma nova organização interna, implicando

uma redistribuição das áreas funcionais, com vista à obtenção de maiores ganhos de

racionalidade e de qualidade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

ARS Norte
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processo de reorganização e racionalização da rede

hospitalar

Processo de reorganização e racionalização da rede hospitalar através da especialização,

concentração e redimensionamento de serviços hospitalares e de urgência. 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Protocolo DGS e USF Valongo 

Protocolo de colaboração entre a DGS e a USF de Valongo (ARS Norte) para a

acreditação da qualidade, de acordo com o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação

em Saúde, modelo ACSA.

Linhas de orientação clínica

Protocolo DGS e USF Physis

Protocolo de colaboração entre a DGS e a USF Physis (ARS Norte) para a acreditação da

qualidade, de acordo com o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação em Saúde,

modelo ACSA.

Linhas de orientação clínica

Protocolo DGS e USF S. João Sobrado

Protocolo de colaboração entre a DGS e a USF DO S. João Sobrado (ARS Norte) para a

acreditação da qualidade, de acordo com o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação

em Saúde, modelo ACSA.

Linhas de orientação clínica

Decreto-Lei n.º 253/2012. DR 229 SÉRIE I de 2012-11-27 

Ministério da Saúde

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, relativo à

criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do

Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao critério geodemográfico da sua

implantação, à designação dos diretores executivos e à composição dos conselhos

clínicos e de saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ACES e USF'S

Organização dos Cuidados de Saúde Primários da ARS Norte. Na ARS Norte existem 21

ACEs e 3 ULS. A prestação de Cuidados de saúde Primários na Região Norte è

assegurada por 164 UCSP, 109 UCC; e 186 USF. No ùltimo ano verificou-se um

acréscimo de 10% do nº de USF, com o correspondente aumento da população inscrita

nestas estruturas de prestação. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde - Despacho

nº14223/2009, DR 2º Serie, nº 120, de 24/06/2009 e

Despacho º 3635/2013, DR II, 7/03/2013

Criação de todas Comissões de Qualidade e Segurança da ARS Norte; Elaboração dos

Plano de atividades a desenvolver na àrea da Qualidade Clínica, Organizacional e

Inovação; Segurança do Doente; Cuidados de Saúde Transfronteiriços; Acreditação pelo

Modelo ACSA

Linhas de orientação clínica

Elaboração de planos de atividades e quadros de avaliação e

responsabilização dos serviços do ministério da saúde

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de

Dezembro, a definição dos “objetivos estratégicos plurianuais [são] determinados

superiormente” e “devem traduzir as grandes linhas de ação do Estado e, em particular,

as prioridades da ação dos Ministérios e também devem estar alinhados com a política

que prosseguem.

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho nº15423/2013. DR 229, Serie Ii, 26/11/2013 Criação dos Grupos de Coordenação Local e Regional aos Antimicrobianos. Regulação do Sector

Despacho n.º 2902/2013. DR 38 SÉRIE II de 2013-02-22

Determina que a Direção-Geral da Saúde desenvolva, como programa de saúde

prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos

Antimicrobianos

Saúde em Todas as Politicas

Auditoria e Sistema de Controlo Interno / Prevenção da

Corrupção
Elaboração do Plano de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas .

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Conduta dos Trabalhadores da ARSN,I.P. Elaboração do Código de Conduta 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Sistema de Controlo Interno Implementação de um Sistema de Controlo Interno 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

ARS Norte
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Medicamentos e MCDT

Apoio técnico à Polícia Judiciária – Diretoria do Porto e restantes Unidades de

Investigação Criminal, no âmbito das investigações sobre o Combate à Fraude no

Serviço Nacional de Saúde, nas áreas dos Medicamentos e MCDT.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Linhas de orientação clínica; 

Política do Medicamento

Auditoria e Sistema de Controlo Interno
Representação no Grupo que presta Apoio Técnico ao Grupo Coordenador do Sistema

de Controlo Interno Integrado no Ministério da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica

Newsletters Periódicas

Periodicamente é disponibilizada uma newsletter digital aos ACES sobre a ferramenta

informática SIARS e, num segundo momento sobre o MIM@UF, no sentido de: 1)

facilitar e promover o acesso ao máximo de utilizadores; 2) estabelecer uma ligação

mais directa com a equipa regional, sedeada no DEP, que gere o SIARS, de forma a

tornar mais ágil o processo de recolha e análise de informação ao nível local; 3) facilitar

os acessos aos novos mapas, responder a dúvidas comuns, clarificar conceitos, divulgar

novas funcionalidades; 4) Divulgar mensalmente um memorando, que procurará tratar

um tema de forma mais aprofundada, com base na informação extraída do SIARS,

perspectivando novas abordagens, identificando omissões e incongruências nos dados,

abrindo caminho para análises que propiciem uma melhoria na qualidade da

informação.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) da ARS Norte IP disponibiliza, via

intranet, mapas de monitorização mensal aos Hospitais, Centros Hospitalares e ULS,

relativos a: 1) lista de inscritos para cirúrgia 2) lista de espera para a primeira consulta

hospitalar por especialidade (consulta externa) 3) movimento das urgências

hospitalares; A monitorização destes elementos possibilita uma análise global da ARS

Norte, uma análise por Hospital/Centro Hospitalar/ULS, uma análise por consulta de

especialidade.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP, via intranet, disponibilizada informação trimestral relativa ao perfil de

prescrição por médico, em ambulatório hospitalar.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos ACeS e ULS, informação mensal relativa ao

perfil de prescrição por médico, da facturação de medicamentos e MCDT.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011 , o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos Hospitais e Centros Hospitalares informação

relativa à monitorização da prescrição em ambulatório hospitalar, com envio trimestral

do perfil de prescrição médico.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, a ARS

Norte IP disponibiliza mensalmente, via intranet, aos Hospitais, Centros Hospitalares e

ULS indicadores de prescrição de medicamentos no âmbito da consulta externa.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Formulário de Monitorização Epidemiológica do Surto da

Gripe

Elaborado formulário pelo DEP de acesso via web, onde ACEs e Hospitais procederam à

monitorização diária do: 1) Número de utentes que recorrem aos serviços de

atendimento não programado - fora do horário normal (depois das 20 horas); 2)

Episódios de gripe; 3) Os tempos médios de espera para triagem, nº camas

suplementares, etc. - Objetiva-se aferir a capacidade de resposta dada e aquela que

porventura será necessária disponibilizar.  

 

Esta monitorização diária justificada pela crescente procura dos serviços de saúde,

designadamente pela emergente epidemia de gripe, durou 7 semanas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Medidas para reduzir a taxa de cesarianas na região norte

de Portugal

Apesar da melhoria assinalável da qualidade dos cuidados de saúde materno-fetais em

Portugal e na região norte nas últimas décadas, continua a ser preocupante a alta taxa

de cesarianas. No sentido de inverter a situação, a ARS Norte constituiu a Comissão para

a Redução da Taxa de Cesarianas (CRTC), com o objetivo expresso de propor medidas

concretas visando a redução da taxa de cesarianas na região Norte do País. Esta

comissão, ao avaliar a frequência e os motivos para as cesarianas em cinco hospitais do

SNS da região Norte, deparou-se com a falta de informatização padronizada de dados

materno-fetais, o que dificultava muito a compreensão da situação nestes hospitais, não 

permitindo ainda o estabelecimento de comparações entre as práticas dos diferentes

hospitais já que também não era possível ajustar as taxas de cesarianas à realidade

assistencial de cada hospital. Deste modo, entre as medidas propostas, pela Comissão,

para a redução da taxa de cesarianas, constantes do documento Medidas para Reduzir a

Taxa de Cesarianas na Região Norte de Portugal, que viria a ser apresentado

publicamente em 18 de outubro de 2010, inclui-se “a implementação de um programa

informático único para registo hospitalar dos dados perinatais (...) que permita a

exportação automática de indicadores perinatais para a ARS Norte e a identificação 

Regulação do sector

Medidas para reduzir a taxa de cesarianas na região norte

de Portugal

(A ARS Norte criou um aplicativo informático com o objetivo de monitorizar o número

de cesarianas versus o número de partos normais, para vigorar a partir deste ano.Neste

contexto e com o objetivo de implementação do programa informático único, a ARS

Norte apresentou a candidatura “Melhoria da qualidade dos cuidados de saúde

materno-fetais através da redução da taxa de cesarianas” ao concurso

“PCI/Desenvolvimento Regional 2010”, aberto em 31 de maio de 2010 pelo Programa

Operacional Regional do Norte (ON.2), enquadrado Regulamento Específico “Promoção

e Capacitação Institucional”, tendo obtido a sua aprovação em 12 de julho de 2011. O

objetivo específico da candidatura aprovada consiste na implementação de um sistema

de informação clínica que permita recolher dados referentes aos cuidados materno-

fetais em todos os hospitais públicos da região Norte com esses cuidados. Estes dados,

centralizados numa aplicação de análise de dados regional implementada na ARS Norte,

permitirão produzir indicadores de qualidade dos cuidados perinatais, em particular da

taxa de cesarianas. 

Regulação do sector

ARS Norte
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SIADAP 1 - Sub-sistema de avaliação do desempenho dos

serviços da administração pública

A ARS Norte utiliza o SIADAP, constituindo um instrumento de avaliação do

cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais determinados superiormente e dos

objetivos e planos de atividades anuais, baseado em indicadores de medida dos

resultados a obter pelos serviços.

Acreditação dos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 
Criar oportunidades de formação/realização de estágios, nesta área, a profissionais dos

serviços de saúde pública regional (DSP) e locais (USP dos ACES/ULS).
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Aumentar o número de serviços públicos de saúde com capacidade para efetuar a

deteção precoce e desenvolver atividades de prevenção inseridas no Programa Regional

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Autoestima
Promover a utilização de seringas descartáveis nos utilizadores de drogas injetáveis

(através da troca de seringas e de ações de educação para a saúde)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente

Reduzir a incidência de TBMR na região: Aumentar a taxa de cobertura

do TSA; Aumentar a taxa de cobertura do TSA de segunda linha nos

casos de TBMR; Aumentar o sucesso

terapêutico aos 24 meses dos casos de TBMR ;

                      Proceder à tipagem molecular nas  estirpes de TBMR isoladas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Coordenação Regional do SINAVE (Sistema Nacional de

Informação de Vigilância Epidemiológica) 

Operacionalizar a desmaterialização da notificação obrigatória de doenças

transmissíveis, promovendo a informação/formação  junto dos profissionais de saúde

da região norte, implementação da aplicação informática de suporte ao SINAVE e apoio

na sua utilização.

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Coordenação Regional do Programa Nacional de Eliminação

do Sarampo (PNES)

Operacionalizar o PNES à nível regional, no que respeita à vigilância cínica e

epidemiológica dos casos possíveis /prováveis/confirmados de sarampo e ainda a

gestão de casos e surtos, promovendo a adesão às recomendações pelos vários público-

alvo (profissionais de saúde, população em geral).

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde.

Alerta e Resposta em Saúde Pública

Detetar situações que possam representar ameaça à saúde pública na região; Apoiar as

autoridades de saúde regional e locais na avaliação e comunicação de risco; Apoiar as

autoridades de saúde regional e locais na gestão do risco

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Laboratório Regional de Saúde Pública
Assgurar os processos de acreditação nas áreas de Química, Microbiologia e

Micobacteriologia
Acreditação dos serviços de saúde

Laboratório Regional de Saúde Pública Participar em programas de Avaliação Externa da Qualidade

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Regulação do sector; Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Gestão de Resíduos Hospitalares

1. Uniformizar procedimentos de gestão de resíduos hospitalares nos ACES;

2. Melhorar a gestão e logística dos resíduos hospitalares

nos locais de produção; 3. Reduzir a

produção de resíduos hospitalares; 4. Aumentar a reutilização e a

quantidade de resíduos encaminhados para reciclagem e outras formas de valorização;

5. Contribuir para o decréscimo de acidentes de trabalho associados ao manuseamento

de RH

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Prevenção e Controlo de Infeção e e Resistências aos

Antimicrobianos na região Norte

Melhorar a qualidade dos cuidados prestados nas unidades de saúde, através de uma

abordagem integrada e multidisciplinar para a vigilância, a prevenção e o controlo das

infecções associadas aos cuidados de saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Reunião - sessão de esclarecimento

A ARS Norte IP organizou uma reunião, em colaboração com a SPMS, no sentido de: 1)

informar e esclarecer ACeS/Hospitais/ULS acerca das Normas de Orientação Clínica

(NOC) relativas aos Cuidados Respiratórios Domiciliários; 2) Apresentar e esclarecer

ACeS/Hospitais/ULS sobre a nova funcionalidade PEM, nomeadamente sobre a

prescrição electrónica de CRD, em cumprimento do determinado no despacho

nº939/2013 (obrigatoriedade da prescrição electrónica de CRD)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Cuidados Respiratórios Domiciliários

Em cumprimento das NOC dos Cuidados Respiratórios Domiciliários e com o intuito de

monitorização, a ARS Norte IP fornece mensalmente informação relativa ao custo por

unidade funcional de saúde (USF/UCSP)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos

Utentes do SNS                                                                                                          

Produção/adaptação pelo DEP da “Carta de Direitos e Deveres do Utente" que foi

editada e difundida para todos os ACEs afixarem nas suas unidades.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Protocolo de Colaboração

Em funcionamento consultas de planeamento familiar em hospitais e maternidades da

Região Norte. 

 

No âmbito da assinatura de um protocolo entre a ARS Norte IP e o Instituto Português

da Juventude, os jovens da região norte têm ainda ao seu dispor os serviços dos

Gabinetes de Apoio à Sexualidade Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das

Delegações Regionais do Instituto Português da Juventude.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Programa de Internalização de MCDT. 

Desenvolver e aplicar um programa de internalização de MCDT, utilizando a

telemedicina aos CDP, alargando progressivamente aos hospitais e entidades

convencionados. 

Política do Medicamento

Melhoria da Eficiencia na Cobrança de Taxas Moderadoras

Implementar em toda a região, em colaboração com a SPMS, um sistema de informação

sobre taxas a moderadoras (SITAM) que permita operacionalizar de forma mais

eficiente a cobrança dos valores em dívida

Política do Medicamento; 

Maior protagonismo dos cidadãos

ARS Norte
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Monitorização da PDS e do Portal da Utente

Monitorizar a utilização da PDS e do Portal do Utente, por forma assegurar /potenciar

uma melhor pelos profissionais e pelos utentes. Está agendada uma reunião para o mês

de Março  para avaliação desta monitorização e respectivo ponto de situação 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Consolidação e Virtualização dos Servidores

SINUS/SAM/SAPE no Datacenter da ARS Norte

Consolidação e Virtualização dos Servidores SINUS/SAM/SAPE no Datacenter da ARS

Norte, com objectivo a melhorar a segurança de informação, a taxa de disponibilidade

do Sistema de Informação e redução de custso em contratos de manutenção. 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Aplicação Nacional de Receitas

Garantir que os profissionais apliquem este sistema de informação centralizando a nível

nacional a prescrição eletrónica médica . Neste momento já foi aplicado aos

medicamentos. Passar progressivamente às várias prescrições médicas - MCDT/CRD -

Cuidados Respiratórios domiciliários, 

Política do Medicamento; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Despacho nº 9725/2013

O Despacho nº 9725/2013, cria uma nova comissão para a informatização clínica, que

fica sob responsabilidade da SPMS, EPE. A CAIC – Comissão de Acompanhamento para a

Informatização Clínica substitui a antiga CIC – Comissão de Informatização Clínica, na

qual a ARS Norte tem um representante que colabora com todas as iniciativas

promovidas pelo seu Coordenador. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Criação do Sistema  SIM-Cidadão On-Line
Simplificação e desburocratização dos procedimentos de apresentação de reclamões,

sugestões e elogios apresentadas dirigidas pelo cidadão ao SNS  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Despacho n.º 8958/2013. DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o Regulamento do Sistema SIM-Cidadão do Ministério da Saúde;

Monitorizar as exposições, reclamações, sugestões e elogios efetuados pelos cidadãos

nacionais, europeus e estrangeiros a unidades prestadoras de cuidados saúde e serviços

integrados no SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas; Maior protagonismo dos cidadãos; Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de

saúde; 

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa de Internalização de MCDT. 

Desenvolver e aplicar um programa de internalização de MCDT, utilizando a

telemedicina aos CDP, alargando progressivamente aos hospitais e entidades

convencionados. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Telemedicina
Protocolo estabelecido entre a ARS Norte, I.P. E a ULS do Nordeste no âmbito do

rastreio oftalmológico, com recurso à telemedicina.
Regulação do sector

ARS Norte
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Metainformação e gestão de arquivo do MS
Classificação da totalidade da documentação que é utilizada nas diferentes entidades e

nas múltiplas unidades que compõem o MS.

Política do Medicamento; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Normas de Controlo de Infecção - 2013
Elaboração de Normas para Controlo da Infecção e redução das resistências aos

antibióticos
Saúde em Todas as Politicas

Criação de Rede de Centros de Vacinação Internacional
Aproximação ao utente das Consultas de Viajante e da Vacinação Internacional no

âmbito do regulamento Sanitário Internacional

Regulação do sector;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação de Centro de Referência para a Tuberculos

Multirresistente

Criação de um Centro de Prevenção e Tratamento dos casos de Tuberculos

Multirresistente
Regulação do sector

Investigação do surto de Listeriose em LVT Caracterização de um surto epidémico na Região de Lisboa e Vale do Tejo

Saúde em Todas as Politicas; 

 Regulação do sector;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Normalização de Programas Funcionais

Normalização de programas funcionais utilizados na ARSLVT para a criação de novas

Unidades de Saúde, tendo em conta a realidade da Região em termos demográficos e

populacionais.

 Regulação do sector

Prémio de Boas Práticas em Saúde - Qualidade e Inovação

No ano transacto foram três os grandes grupos estratégicos de candidatura: 1-

Segurança do Doente; 2- Engenharia de processos; 3 - Boas Práticas de Governação

Clinica.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Plataforma de recolha de dados diários das urgências

hospitalares 

Consolidação da recolha de informação diária dos dados das urgências dos hospitais da

ARSLVT

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Rede referenciação da área materno-infantil - Circular

Normativa n.º 1 de 14 de janeiro de 2013
Circular da ARSLVT com atualização do circuito dos utentes na área Materno-Infantil Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Circular informativa nº 20/2013

Referenciação via Alert P1 - Atualização das Circulares Informativas: Cardiologia, Cirurgia

Geral, Genética Médica, Ginecologia, Infeciologia, Medicina Interna, Medicina Fisica e

Reabilitação, Oftalmologia, Ortopedia e Pediatria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Circular informativa nº 2/2012, nº 4/2012, nº 5/2012, nº

6/2012, nº 8/2012, nº 12/2012

Referenciação via Alert P1 - Especialidades de Cirurgia Pediátrica, Endocrinologia,

Hematologia, Alergologia, MFR, Nefrologia, Cardiologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia

Maxilo-facial, Cirurgia Plastica, Cirurgia Vascular, Estomatologia, Gastroenterologia,

Genética, Neurocirurgia, Neurologia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Dermatologia,

Ginecologia, Medicina Interna, Obstétricia, Ortopedia, Pediatria, Infeciologia,

Oftalmologia, ORL, Reumatologia e Urologia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Oficio Circular nº 20955/2013

Encaminhamento de Doentes de para a realização de Radioterapia nos Hospitais da

ARSLVT com assistencial disponivel no CH Barreiro Montijo, H. Santarém, CH Lisboa

Norte e IPO Lisboa.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Aplicação para a Gestão dos Mapas de Turnos de Serviço

das Farmácias da área geográfica da ARSLVT 

Desenvolvimento de uma plicação que permita de forma mais eficiente a Gestão dos

Mapas de Turnos de Serviço das Farmácias da área geográfica da ARSLVT 
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

BISICA - Business Intelligence do Sistema de Informação

para a Contratualização e Acompanhamento 

Criação de um BI que permita a partir da informação do SICA, CTH e SIGLIC agregar os

dados necessários para a contratualização com os Hospitais e respetivo

acompanhamento do Contrato Programa

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Implementação dos Módulos MM, AA, FI, CO, PS Modernizar os Sistemas de Informação e gestão, aumentando a Eficiência e Eficácia Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Grupo de Trabalho para implementação do Sistema de

Informação Geográfico de Planeamento em Saúde (SIGPS)

Nomeação de grupo de trabalho, através do Despacho nº 6250/2013 de 14 de maio,

com 2 elementos da ARSLVT, com o objetivo de implementar a nível nacional o SIGPS
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS LVT
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Implementação do Sistema de Informação Geográfica da

ARSLVT (SIGA)

O SIGA , no âmbito de LVT, permite interactivamente: Introduzir, gerir e publicar

Informação alfanumérica e geográfica; georreferenciar de modo ad hoc outros locais

para análises pontuais; consultar, em mapa, um conjunto de locais de prestação de

cuidados de saúde ou complementares aos mesmos (Locais de Prestação de Cuidados

de Saúde Primários e Diferenciados, Farmácias, Convencionados, Heliportos e

Aeródromos); consultar Mapas Temáticos; obter informação do SIARSLVT e representá-

la geograficamente de forma a associar à representação geográfica a informação

estatística; realizar Análises Espaciais; gerar e exportar Formulários e Relatórios-Tipo. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema de Informação da ARSLV, IP - SIARS - Business

Intelligence

Este Sistema de Informação assenta num Modelo de Repositório de Dados -

"DATAWAREHOUSE" 
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

RCV - Registo Centralizado de Vacinas

Colaboração no processo de implementação e entrada em produção do Registo

Centralizado de Vacinas (RCV), plataforma que centraliza o registo e monitorização das

inoculações vacinais administradas nos Centros de Saúde, Hospitais do SNS e Privados

com protocolo com a ARSLVT

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Substituição dos postos de trabalho tradicionais por

terminais de virtualização

Com a adoção de terminais de virtualização na substituição dos postos de trabalho

tradicionais, uma significativa redução nos custos de aquisição, de manutenção e nos

consumos energéticos, assegurando capacidade e disponibilidade dos postos de

trabalho.

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Levantamento Patrimonial Avaliar o Ativo da Entidade e reafetar bens de forma a optimizar recursos Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de

Benavente

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia do

Entroncamento

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a APDP - ASSOCIAÇÃO

PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com o IPR - INSTITUTO PORTUGUÊS

DE REUMATOLOGIA

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Centro de Medicina e

Reabilitação do Alcoitão

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Unidade de Saúde de

Telheiras

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a CVP - Cruz Vermelha

Portuguesa

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Estudo de distribuição das valências das Entidades

Convencionadas

Estudar a distribuição das valências das Entidades Convencionadas, nas áreas de

radiologia, endoscopia, análises clínicas e patologia clínica e medicina física e

reabilitação, por NUTS para a região LVT, procurando perceber se existem zonas mais

carenciadas em uma ou mais valências.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo aos cidadãos
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Apreciação e parecer sobre os diplomas legais subjacentes

ao novo regime jurídico simplificado do licenciamento

Apreciação das Portarias:

n.º 347 de 28-11-2011 - Diálise

n.º 290 de 24-09-2012 - Área Internamento

n.º 291 de 24-09-2012 - Área Cirurgia do Ambulatório

n.º 33 de 12-02-2014 - Medicina Nuclear

n.º 34 de 12-02-2014 - Radioterapia, Radoncologia

n.º 35 de 12-02-2014 - Radiodiagnóstico

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos  Aditivos e das Dependências

Aprovada por Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

A premência da definição e implementação de um sistema que regule, dentro de uma

nova arquitetura institucional, as relações de complementaridade e de apoio técnico

entre as entidades intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das

dependências, exige a construção de uma Rede de Referenciação/ Articulação de forma

a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

PORI - Plano Operacional de Respostas Integradas:

realização de diagnósticos

Publicação de 5 Diagnósticos de Território realizados no âmbito do PORI (Portaria n.º

27/2013, de 24 de Janeiro).

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Proposta de Despacho sobre o código de ética nos hospitais

do SNS

Cumprimento da RCM n.º 49/2007, de 1 de fevereiro, a qual estabeleceu a existência ou

adesão a “(…) um código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e

deontológicos, procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes,

fornecedores e pelo público em geral”, cujo cumprimento integral é exigido pelo

preceituado na Resolução da Assembleia da República n.º 53/2011, de 18 de fevereiro.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Instrução n.º 1/2013 do GCCI/MS, de 4 de fevereiro
Acompanhamento e quantificação do tipo e expressão financeira dos controlos

efetuados pelos auditores internos (controlo operacional).
 Regulação do sector

Instrução n.º 2/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro

Interpretação e operacionalização do Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, que

modificou o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde com a

natureza de entidades públicas empresariais.

 Regulação do sector

Instrução n.º 3/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro
Estabelecimento do dever de comunicação ao GCCI de todos os factos que possam

consubstanciar eventual responsabilidade criminal e/ou financeira
 Regulação do sector

Instrução n.º 4/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro
Estabelecimento de procedimentos de articulação entre algumas das entidades que

compõem o GCCI e os auditores internos dos hospitais e unidades locais de saúde
Regulação do sector

Instrução n.º 6/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro
Identificação e análise dos riscos operacionais potenciadores de irregularidades e de

ineficácia

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Instrução n.º 7/2013 do GCCI/MS, de 12 de agosto
Reforço do esforço de controlo no Ministério da Saúde para 2013 e da necessidade de

cumprimento da Instrução n.º 1

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Recomendação n.º 1/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro
Recomendação para que os hospitais sem auditor interno procedam ao seu

recrutamento

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Recomendação n.º 2/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro

Considerando a medida 3.69 do MoU, que prevê a melhoria dos sistemas de

monitorização, de controlo interno e de gestão dos riscos orçamentais das ARS,

recomenda-se a criação de uma estrutura própria com capacidade de resposta às

atribuições e atividades de auditoria interna nas ARS.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Recomendação n.º 3/2013 do GCCI/MS, de 12 de agosto
Definição de metodologias a adotar sempre que se efetuem controlos sobre o

cumprimento da LCPA, por parte dos auditores internos
Regulação do sector

Cumprimento do determinado na alínea f) do artigo 4.º da

Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto

Análise ao acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do

Serviço Nacional de Saúde

Verificação da publicação e divulgação dos relatórios-tipo anuais sobre o acesso aos

cuidados de saúde que os estabelecimentos hospitalares do SNS prestam e a avaliação

dos mesmos.

Regulação do sector;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Cumprimento do determinado na alínea f) do n.º 1 do artigo

20º do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 28 de fevereiro

Despacho n.º 14/2013, de 11 de Março de Sua Excelência o

Ministro da Saúde 

Avaliar em todos os ACES (entre 2010 e 2012) as medidas implementadas para melhorar

a qualidade da prescrição médica e a utilização racional do medicamento e MCDT. 

Regulação do sector; 

Linhas de orientação clínica.

Recomendações diversas à entidade auditada em termos de

procedimentos de controlo interno, e propostas à ACSS e

DGO de se articularem mutuamente no sentido da

simplificação dos processos de reporte de informação e de

garantir maior fiabilidade da informação e dos sistemas de

informação existentes.

Apreciação do cumprimento das regras orçamentais relativas à assunção de

compromissos e avaliação dos sistemas de controlo interno de apoio à execução

orçamental.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Identificação de situações irregulares na aplicação da Lei.

Deteção e avaliação de comportamentos que defraudam e deturpam o sentido da Lei, a

qual deveria contribuir para agilizar processos de mobilidade de recursos humanos

entre serviços, sendo antes utilizada como meio de contratação de trabalhadores

(alguns previamente determinados), ou como meio de contornar o apertado leque de

opções de recrutamento que, sobretudo, as entidades mais limitadas em termos de

autonomia financeira, apresentam.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Divulgação por todas as entidades do SNS de compilação

das principais conclusões e recomendações que retratam as

situações de deficiência ou contingência identificadas em

cada processo de auditoria realizado desde 2007, e que se

consideram mais pertinentes ou relevantes, atendendo ao

seu caráter de maior recorrência ou materialidade.

Implementação do n.º 3 do Despacho n.º 18/2012 de 13 de agosto do Ministro da

Saúde, e em cumprimento das recomendações do processo n.º 1/2011 – Audit,

promovida pelo Tribunal de Contas, onde se recomenda que a IGAS divulgue

orientações de boas práticas para aplicação a outras entidades, nas diversas áreas dos

sistemas de controlo interno instituídos.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde
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Recomendações tendo em vista o integral cumprimento do

Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, e proposto

que o GCCI emita instrução ou proposta à Tutela, em

matéria de recrutamento, vínculo, regime laboral e

retributivo, aplicável aos auditores internos, e a extensão de

efeitos do referido DL às ULS.

Identificação do órgão de fiscalização e atividade por si realizada e da existência de

estruturas internas de auditoria, sua caracterização e cumprimento das disposições do

Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro e recomendações do GCCI.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Prescrição e dispensa de medicamentos ao abrigo do

Despacho n.º 20510/2008, de 5 de Agosto, objecto de

alterações, através do Despacho n.º 2938/2010, de 15 de

Fevereiro, e do Despacho n.º 18419/2010, de 13 de

Dezembro, que os revogou a ambos, bem como do mais

recente Despacho n.º 1845/2011, de 25 de Janeiro.

Necessidade de revogação dos despachos em vigor no sentido de restringir os locais de

prescrição e de dispensa deste tipo de fármacos a centros devidamente seleccionados e

credenciados, conferindo-lhes maior responsabilidade e mecanismos apropriados ao

controlo e monitorização de todo o processo. Necessidade de definição objectiva, por

parte da DGS, de instrumentos de orientação/normas aplicáveis às condições de

prescrição e de dispensa deste tipo de medicação, e em particular, a definição de

metodologias sobre as formas terapêuticas a utilizar e avaliação da eficácia das mesmas.

Verificação do cumprimento dos pressupostos constantes do Despacho n.º 20510/2008,

e subsequentes, e a análise dos seus impactos, bem como, a aferição da equidade do

acesso dos utentes às consultas hospitalares e privadas, a analise da capacidade

instalada relativamente às consultas nas instituições hospitalares, o controlo nos custos

dos medicamentos destinados a estas patologias, a medida de responsabilização dos

hospitais no seu controlo, bem como das garantias de qualidade da prescrição, a

avaliação dos processos de monitorização do fluxo de doentes na dispensa de

medicamentos em diferentes locais, articulação com as respectivas prescrições

terapêuticas e suas implicações, e a analise do controlo exercido na presença de outras

patologias (p.e. doença de Crohn), para as quais a utilização terapêutica destes

fármacos também seja aplicável.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Análise ao receituário com maior número de invocação de

justificações técnicas (previstas no n.º 3 do artigo 6.º da

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, alterada pela

Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho).

Apreciação da implementação da prescrição por Denominação Comum Internacional e

avaliação da invocação das justificações técnicas 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Ações inspetivas aos estabelecimentos oficiais e

oficialmente reconhecidos que realizam IVG

Verificação do cumprimento da legislação em vigor, com necessidade de melhoria dos

registos clínicos, bem como incremento do planeamento familiar
Regulação do sector

Inspeções aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG

Relatórios Síntese das ações de 2011 e 2012

Elaboração de proposta de regulamentação que institua mecanismos que permitam

detetar e controlar as interrupções voluntárias da gravidez recorrentes.
Regulação do sector

Inspeções aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG

Relatórios Síntese das ações de 2011 e 2012

Verificação do pagamento de taxa moderadora, moralizadora do acesso à IVG, para que

esta interrupção não seja vista como um método anticoncecional, mas sim como um

recurso para resolução de uma situação pontual. 

Regulação do sector

Fiscalizações às unidades de prestação de cuidados de saúde

do setor privado e social na área das dependências e

comportamentos aditivos. Relatório Síntese das ações de

2012. Irregularidades/Fraude em unidade de prestação de

cuidados de saúde na área das dependências e

comportamentos aditivos.

Avaliar o cumprimento do quadro legal em vigor, eliminando as desconformidades

verificadas. Propor um quadro sancionatório e e regulamentação interna das ARS, que

altere as metodologias de monitorização e controlo dos utentes

institucionalizados/assistidos nas unidades de saúde que operam neste domínio,

procurando evitar a fraude.

Regulação do sector
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Fiscalização das condições de assepsia e Higio-sanitárias de

clínicas e consultórios dentários com especial enfoque

naqueles em que médicos aderentes ao Programa Nacional

de Promoção de Saúde Oral (PNPSO) realizassem atividade.

Avaliação da eficiência na utilização geral de recursos

financeiros do Estado e do Ministério da Saúde no PNPSO.

Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos e verificação da eficiência na

utilização dos recursos financeiros do Estado, através do PNPSO do MS. 

Suspensão da atividade ou encerramento da unidade em articulação com as

autoridades de saúde.

Regulação do sector

Inspeções aos centros que ministram técnicas de procriação

medicamente assistida, em articulação com a autoridade

competente (Conselho Nacional de PMA)

Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos. Regulação do sector

Inspeções a serviços manipuladores de tecidos e célula, em

articulação com a autoridade competente (DGS)
Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos. Regulação do sector

Inspeções a serviços de sangue, em articulação com a

autoridade competente (DGS)
Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos. Regulação do sector

Despachos n.ºs 25 - A/2013 e 26 -B/2013 de Sua Excelência

o Ministro. 
Inspeções aos Serviços de Oftalmologia dos Hospitais do SNS

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Alegada violação dos requisitos técnicos de funcionamento

e eventual prática do crime de usurpação de funções

Verificação do cumprimento dos requisitos técnicos, podendo implicar a suspensão da

atividade ou encerramento da unidade em articulação com as autoridades de saúde.
Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Avaliação da implementação do Programa Nacional de

Prevenção e Controlo da Infecção Associada aos Cuidados

de Saúde (PNCI) nas Unidades de Saúde públicas e privadas,

com internamento.

Avaliar e elaborar recomendações incluindo a proposta de contratualização com os

hospitais, o respetivo financiamento deverá ter em consideração os resultados obtidos

no domínio do Controlo de Infeção, sendo que os indicadores para esse efeito

necessitam de uma definição muito rigorosa e devem ser realistas, não esquecendo que

a origem das Infeções Hospitalares (IH) é multifatorial e nem todos os fatores são

controláveis.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Despacho n.º 12/2013, de 5 de março de Sua Excelência o

Ministro da Saúde. Despachos MS n.º 63/20013, de

29/11/2013,  n.ºs 4/2014 e  5/2014, de 2 de fevereiro

Avaliação do cumprimento do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto

no quadro legal aplicável aos profissionais das carreiras médicas, desde 2011

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Cumprimento do Despacho n.º 10428/2011, de 18 de

agosto, do Senhor Secretário de Estado da Saúde , relativo

ao Valor hora da contratação de serviços médicos em

regime de prestação de serviços.

Análise aos contratos de prestação de serviços médicos que

ultrapassavam os níveis remuneratórios fixados para a

função pública, em particular as remunerações fixadas para

categorias de topo da carreira médica, no regime de

dedicação exclusiva. 

Avaliação da regularização das situações contratuais assinaladas no relatório da IGAS n.º

286/2012

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decretos Lei n.ºs 176/2009 e 177/2009. Despachos MS n.º

11/2013, de 4 de março, 12/2013, de 5 de março n.º

63/2013, de 29/11/2013, n.ºs 4/2014 e 5/2014, de 2 de

fevereiro  

Avaliação do cumprimento do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto

no quadro legal aplicável aos profissionais das carreiras médicas, desde 2011

Regulação do sector;

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Ação de fiscalização que incidiu sobre os instrumentos de

pesagem em uso nas unidades prestadoras de cuidados de

saúde

Normas, a emitir pela DGS, relativas aos requisitos de metrologia na saúde, a difundir

pelas unidades de saúde.

Regulação do Sector;

Linhas de orientação clínica.
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A IGAS integra o Grupo de Trabalho para a Metrologia na

Saúde, da Comissão Sectorial para a Saúde, criada no âmbito

do Sistema Português da Qualidade e integrada no Instituto

Português da Qualidade (D.L. 71/2012, de 21 de março).

"GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA A METROLOGIA NA SAÚDE", contemplando os diversos

dispositivos médicos pertinentes, sendo que, nesta primeira fase, se encontra em

elaboração os requisitos respeitantes aos Esfigmomanómetores e aos Termómetros

Tímpanicos.

Regulação do Sector;

Linhas de orientação clínica.

Cumprimento dos Despachos n.º 15629/2012 e nº

10026/2013 do Ministro da Saúde 

Colaboração com o grupo de trabalho de combate às

irregularidades praticadas na área dos medicamentos e

meios complementares de diagnóstico e terapêutica (mcdt)

Deteção de irregularidades na prescrição  e dispensa de medicamentos e mcdt
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

vg. vários despachos internos de Sua Excelência o Ministro,

o primeiro dos quais de 24/01/2012 

Avaliação dos mecanismos de controlo e combate ao desperdício e prevenção indevida

de bens de consumo hospitalar, no SNS

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Ação conjunta com a IGMSSS 
Controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e de atribuição de

subsídio de doença

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório da CRRNEU Reavaliação da Rede Nacional de

Emergência e Urgência (fevereiro de 2012)
Avaliação dos SU com maior e menor percentagem de doentes não urgentes 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n16148/2013 de 12-12-2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 16391/2013 de 18/12/2013 Regulação do sector; 

Política do MedicamentoDespacho nº 16147/2013 de 12/12/2014 Regulação do sector; 

Política do MedicamentoDespacho nº 4354/2014 de 25/03/2014 Regulação do sector; 

Política do Medicamento
Despacho nº 15703/2013 de 02/12/2013

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 469/2013 de 09/01/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 15327/2013 de 25/11/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 15329/2013 de 25/11/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 6021/2013 de 09/05/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho  nº 15266/2013 de 22/11/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

 Despacho nº 15266/2013 de 22/112013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho número 13564/2013 de 24/10/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº1314/2013 de 22/01/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho nº 16746/2013 de 25/12/2013
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Despacho 3572/2013 de 06/03/2013 Regulação do sector; 

Política do Medicamento

SPMS

IGAS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Relatório 2011 - Observatório Nacional da Violência Contra

os Profissionais de Saúde

Analisar a notificação voluntária e de cariz anónimo efetuada pelos Profissionais de

Saúde

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 021/2011 de 06/06/2011
Prevenção de comportamentos dos doentes que põem em causa a sua segurança ou da

sua envolvente

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 028/2011 de 15/07/2011 Comissões de Antimicrobianos
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Prevenção e gestão de quedas e lesões por quedas
Seleção de um instrumento para avaliação de quedas no adulto e idoso e um para

crianças

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Vigilância das Infeções do Local Cirúrgico - HELICS Cirurgia

(2002-2010)

Este relatório faz uma abordagem global da base de dados nacional do programa HELICS-

cirurgia desde o seu início e a análise mais detalhada do período que decorre entre

2006-2010.

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2010)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2010.
 Regulação do sector

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2011)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2011.
 Regulação do sector

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2012)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2012.
 Regulação do sector

Relatório da Campanha de Higiene das Mãos 2012 
Avalia a evolução da Campanha das Mãos, desde a sua implementação, dando realce

aos resultados obtidos em 2012
Regulação do sector

Grupo de Trabalho sobre prevenção e controlo de infeção

em Pediatria

Grupo de trabalho para a estruturação de um programa de vigilância epidemiológica em

pediatria e elaboração de normas e pareceres.
Regulação do sector

Decreto-Lei n.º 72/2012. DR 60 SÉRIE I de 2012-03-23 

Ministério da Saúde: transpõe as Diretivas n.os 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE e

2011/13/UE, da Comissão, de 8 de fevereiro, com alteração da lista de substâncias

ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas, tendo em vista a proteção da

saúde humana e animal, bem como a salvaguarda do ambiente

Regulação do sector

Decreto-Lei n.º 154/2012. DR 136 SÉRIE I de 2012-07-16 

Ministério da Saúde: altera a lista de substâncias ativas que podem ser incluídas em

produtos biocidas, tendo em vista a proteção da saúde humana e animal e a

salvaguarda do ambiente, transpõe as Diretivas n.os 2011/66/UE, 2011/67/UE,

2011/69/UE, da Comissão, de 1 de julho, e as Diretivas n.os 2011/71/UE, da Comissão,

de 26 de julho, 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE, 2011/81/UE, da Comissão, de 20 

de setembro, e procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002, de 3 de maio

Saúde em Todas as Politicas

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Eixo estratégico - Políticas Saudaveis

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20120572&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121338&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Decreto-Lei n.º 40/2013. DR 54 SÉRIE I de 2013-03-18 

Ministério da Saúde: procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002, de 3 de

maio, transpondo as Diretivas n.os 2012/2/UE e 2012/3/UE, de 9 de fevereiro,

2012/14/UE e 2012/15/UE, de 8 de maio, 2012/16/UE, de 10 de maio, 2012/20/UE, de

6 de julho, 2012/22/UE, de 22 de agosto, 2012/38/UE, de 23 de novembro,

2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE 2012/43/UE, de 26 de novembro, e alterando a

lista de substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas

Regulação do sector

Decreto-Lei n.º 85/2013. DR 121 SÉRIE I de 2013-06-26 

Ministério da Saúde: procede à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 121/2002,

de 3 de maio, transpondo as Diretivas n.os 2013/3/UE, 2013/4/UE e 2013/5/UE, da

Comissão de 14 de fevereiro, 2013/6/UE, da Comissão de 20 de fevereiro, e 2013/7/UE,

da Comissão de 21 de fevereiro, e alterando a lista de substâncias ativas que podem ser

incluídas em produtos biocidas

Regulação do sector

Portaria n.º 243/2011. DR 118 SÉRIE I de 2011-06-21 

Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Saúde e da

Educação

Identifica os frutos e produtos hortícolas elegíveis, para o ano lectivo de 2010-2011,

para aquisição e distribuição às crianças

Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 206/2012. DR 129 SÉRIE I de 2012-07-05 

Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da

Saúde e da Educação e Ciência

Segunda alteração ao Regulamento do Regime de Fruta Escolar aprovado pela Portaria

n.º 1242/2009, de 12 de outubro

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 10192/2012. DR 146 SÉRIE II de 2012-07-30

Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da

Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes da Ministra da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Território e dos Ministros da Saúde e da Educação e

Ciência

Determina que, para o ano letivo de 2011-2012, a ajuda respeitante aos custos elegíveis

previstos no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 288/2009, da Comissão, de 7 de abril,

para efeitos de aplicação nacional do Regime de Fruta Escolar (RFE), é paga até ao limite

total de (euro) 1 608 000

Saúde em Todas as Politicas

Relatório de Monitorização Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Programa / Regime de Fruta Escolar Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 243/2013. DR 78 SÉRIE II de 2013-04-22

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo consultivo da Direção Geral

daSaúde, para recomendação de estratégias apropriadas baseadas na melhor evidência

científica disponível sobre o impacte da doença e da vacinação

Regulação do sector

Despacho n.º 17067/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Programa Nacional de Vacinação - Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o esquema de vacinação universal recomendado do Programa Nacional de

Vacinação 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20130514&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20131122&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=%27Decreto-Lei%27&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20111103&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121264&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012039547&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013014396&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=Minist%E9rio+da+Sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=portaria&v16=&v17=Minist%E9rio+da+Sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011074055&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Nacional de Vacinação

Prevenção e controlo das doenças abrangidas no PNV: atualização de acordo com a

evidência científica e um conjunto de indicadores (carga da doença; ganhos em saúde;

eficácia e segurança da vacina; estudos de custo-benefício e custo-efetividade);

Cumprimento de metas internacionais no controlo/eliminação/erradicação de doenças

preveníveis pela vacinação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 6378/2013. DR 94 SÉRIE II de 2013-05-16

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, um modelo de intervenção integrada sobre a

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde

sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), e uma comissão de

acompanhamento.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 405/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social -

Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da

Segurança Social

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI).

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Despacho n.º 8338/2012. DR 119 SÉRIE II de 2012-06-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Redefine a composição e competências da Comissão Nacional da Saúde Materna, da

Criança e do Adolescente, integrando-a na Direção-Geral da Saúde

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Despacho n.º 11610/2012. DR 166 SÉRIE II de 2012-08-28

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeação, como membros da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do

Adolescente

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Despacho n.º 14209/2012. DR 212 SÉRIE II de 2012-11-02

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, dos Negócios

Estrangeiros, da Administração Interna, da Economia e do Emprego, da Agricultura, do

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Saúde - Gabinetes dos

Ministros de Estado e das Finanças, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Adjunto e

dos Assuntos Parlamentares, da Administração Interna, da Economia e do Emprego, da

Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e do

Ministro da Saúde

Cria uma Comissão de Dinamização e Acompanhamento Interministerial do Programa

da Indústria Responsável

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Programa de ação para a eliminação da Mutilação Genital

Feminina

Prevenir a ocorrência da MGF e melhorar os cuidados no âmbito da MGF, através:

1.Emitir e divulgar Normas e Orientações de conduta clínica em mulheres com MGF; 2.

Promover debates para discussão e organização de estratégias de trabalho com

comunidades; 3. colaborar nas ações de formação para profissionais de saúde e outros

grupos.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Proteção, Promoção e Suporte do Aleitamento Materno em

Portugal

Proteger, Promover e Apoiar o Aleitamento Materno em Portugal, através: 1-Proteger e

Promover o Aleitamento Materno (AM) | 2-Monitorizar a prática do AM / RAM|3-

Dinamizar as Comemorações da Semana Mundial do AM.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012002122&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012034345&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012043028&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012051024&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil

Garantir os cuidados de saúde adequados e eficazes às crianças e jovens (0-18 anos),

através: 1. Publicar normativos de orientação clinica; 2. Coordenar a implementação

nacional do programa; 3. Monitorizar a saúde da população abrangida; 4. Promover

ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os

programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os sistemas

informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao novo PNSIJ

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 7402/2013. DR 110 SÉRIE II de 2013-06-07

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à atribuição de cheques-dentista, no âmbito do

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Intervenção Precoce no Cancro Oral

Detetar precocemente lesões de cancro oral; Intervir precocemente em lesões

potencialmente malignas e malignas da cavidade oral; Diminuir a incidência de cancro

oral em fases avançadas / doença disseminada

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Programa Nacional De Promoção da Saúde Oral

Satisfazer as necessidades de saúde que influem nos níveis de bem estar e na qualidade

de vida da população beneficiária, ao longo do ciclo de vida. Prestar cuidados de saúde

oral personalizados, preventivos e curativos, ministrados por profissionais especializados

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

SOBE - Saúde Oral Bibliotecas Escolares 

Trabalhar a temática Saúde Oral de forma flexível, integrada e dando autonomia criativa

ás escolas, ás bibliotecas e aos seus responsáveis que o poderão utilizar como ilustração

para o desenvolvimento de iniciativas no seu universo de influência.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Controlo de Qualidade da Água Mineral Natural nos

Estabelecimentos Termais

Garantir e controlar a qualidade da Água Mineral Natural utilizada nos estabelecimentos

termais.
Saúde em Todas as Politicas;

Drought -  Enabling Change

Investigação sobre secas, em 6 casos de estudo (Portugal, Espanha, Itália, Suíça e

Grécia). Desenvolver uma metodologia para um sistema de alerta de secas à escala pan-

europeia, assim como um conjunto interligado de indicadores físicos e de impacto.

Saúde em Todas as Politicas;

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013020210&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Relatório Anual do Setor de Águas e Resíduos

Elaboração do capítulo - "Vigilância Sanitária da Água para Consumo Humano", a

integrar o Volume 4 do Relatório Anual do Setor de Águas e Resíduos elaborado pela

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Saúde em Todas as Politicas;

Plano de Contingência para Temperaturas Extremas

Adversas - Módulo Calor

Minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população: 1. Melhorar o

sistema de previsão, alerta e resposta; 2. Potenciar a coordenação interinstitucional; 3.

Definir orientações de intervenção; 4. Providenciar a divulgação de informação sobre

procedimentos a adotar; 5. Monitorizar a morbilidade e mortalidade associadas ao calor

intenso

Saúde em Todas as Politicas;

Manual de Eficiência Energética e de Sustentabilidade da

DGS

Promover a eficiência energética e a sustentabilidade na Administração Pública: 1.

Reduzir os consumos energéticos e a produção de resíduos; 

2. Promover a sustentabilidade ambiental; 3. Otimizar os gastos com energia.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 2011-2016

(PERH 2011 -2016)

Estabelecer a estratégia nacional em matéria de resíduos hospitalares, na salvaguarda

da proteção do ambiente e da saúde humana.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida

Minorar as iniquidades de género e prevenir as diferentes formas de violência. Criação

de rede de Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos; Preparação dos

profissionais; edição de referenciais técnicos.

 Saúde em Todas as Politicas

Projeto Bebés, Crianças e Jovens em segurança

Uso de sistema de retenção de criança (vulgo cadeirinha) desde a alta da maternidade

após o nascimento e ao longo de toda a infância, adoção de comportamentos seguros

ao longo da juventude e melhoria da segurança das grávidas quando viajam de

automóvel.

Saúde em Todas as Politicas;

Projeto Com Mais Cuidado de prevenção dos Acidentes

domésticos com pessoas idosas 

No âmbito da execução das estratégias de intervenção do Programa Nacional de

Prevenção de Acidentes, partilha e divulgação de informação, formação dos

profissionais de saúde e a melhoria do acesso à informação sobre promoção da

segurança e prevenção dos acidentes com pessoas idosas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes

Promoção da segurança e prevenção dos acidentes não intencionais (acidentes de

viação, quedas, queimaduras, afogamentos, envenenamentos, sufocação e a

eletrocussão, etc ) que ocorrem ao longo do ciclo de vida (infância, juventude, com

adultos e idosos) e nos ambientes específicos (ambiente rodoviário, casa, escola, local

de trabalho, espaços de jogo e recreio, nos locais de desporto, etc). Assim como,

Promover a segurança e prevenir os acidentes não intencionais, melhorar a intervenção

de emergência, garantir respostas de qualidade e serviços integrados para as vítimas de

lesões e traumatismo.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Nacional de Saúde Escolar
Contribuir para a promoção e proteção da saúde, o bem-estar e o sucesso educativo das

crianças e dos jovens escolarizados.
Saúde em Todas as Politicas;

DROUGHT-R&SPI – Fostering European Drought Research

And Science-Policy Interfacing
Fostering European Drought Research And Science-Policy Interfacing Saúde em Todas as Politicas;

ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações

Climáticas
- Saúde em Todas as Politicas;

Estudo para determinação de Poluentes Orgânicos

Persistentes (POP) no leite materno
Saúde em Todas as Politicas;

Estudo sobre águas residuais hospitalares - Saúde em Todas as Politicas;

Prepared - Enabling change. WCSP implementation - case

study Lisboa
- Saúde em Todas as Politicas;

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Monitorização do consumo do tabaco em jovens através da aplicação de inquéritos do

Sistema Internacional de Vigilância do Tabagismo da Organização Mundial da Saúde 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Alimentação Saudável em números - 2013

A publicação está dividida em quatro capítulos, designadamente consumo alimentar,

alguns determinantes do consumo alimentar, avaliação da insegurança alimentar em

agregados familiares e morbilidade e mortalidade

associada à alimentação.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Doenças Cérebro-Cardiovasculares em números -

2013

Este Relatório cumpre o objetivo de melhorar o conhecimento epidemiológico e

estatístico dos fatores determinantes das patologias cardiovasculares, tal como consta

no Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Doenças Oncológicas em números - 2013
Publicação, referente à caracterização de padrões de morbilidade e mortalidade da

população portuguesa.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Doenças Respiratórias em números - 2013
Publicação referente à caracterização de: mortalidade, morbilidade, tratamento. Foi

realizada também uma análise comparativa com UE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal – Controlo da Infeção e Resistências aos

Antimicrobianos em números – 2013
Publicação referente à caracterização de: mortalidade, morbilidade, tratamento. 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Prevenção e Controlo do Tabagismo em números -

 2013

Publicação referente à monitorização do consumo do tabaco em Portugal. Foi realizada

também uma análise comparativa com UE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Infecção VIH/SIDA - 2013

Publicação referente à monitorização da infecção VIH/SIDA em Portugal:mortalidade,

morbilidade e tratamento. 

Foi realizada também uma análise comparativa com UE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Portugal - Saúde Mental em números 

Publicação referente à monitorização da do estado de Saúde mental em Portugal:

mortalidade, morbilidade e tratamento. 

Foi realizada também uma análise comparativa com UE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Despacho n.º 15689/2012. DR 238 SÉRIE II de 2012-12-10

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Determina a constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de contribuir para a

estruturação do produto Turismo de Saúde

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos
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Despacho n.º 7560/2013. DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Adita uma nova alínea ao n.º 2 do Despacho n.º 15 689/2012, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2012 (Grupo de Trabalho com o

objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo de Saúde)

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Despacho n.º 9009/2013. DR 131 SÉRIE II de 2013-07-10

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Altera a constituição do grupo de trabalho criado pelo Despacho n.º 15689/2012, de 30

de novembro (Grupo de Trabalho Turismo de Saúde)

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Decreto-Lei n.º 135/2013. DR 192 SÉRIE I de 2013-10-04  

Ministério da Saúde

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, que estabelece

as regras de designação, competência e funcionamento das entidades que exercem o

poder de autoridade de saúde

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decreto-Lei n.º 137/2013. DR 193 SÉRIE I de 2013-10-07

Ministério da Saúde

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, que

estabelece o regime de criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de

centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e à primeira alteração ao Decreto-Lei

n.º 81/2009, de 2 de abril, que estabelece as regras e princípios de organização dos

serviços e funções de natureza operativa de saúde pública, sedeados a nível nacional,

regional e local

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 11322/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria um grupo de trabalho com a missão de elaborar uma proposta de reestruturação

dos Laboratórios de Saúde Pública existentes e estabelece a sua constituição
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 13332/2012. DR 197 SÉRIE II de 2012-10-11

Designa para integrar a comissão técnico científica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., os representantes da Direção-Geral de Saúde, de cada uma das

Administrações Regionais de Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

duas personalidades de reconhecido mérito técnico científico na área da emergência

médica

Regulação do sector

Despacho n.º 16352/2012. DR 248 SÉRIE II de 2012-12-24

Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes dos Secretários de Estado

Adjunto do Ministro da Saúde e do Ensino Superior

Cria a Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde Pública, no âmbito

da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão vetorial

Regulação do sector

10 Princípios de Saúde Publica
Operações essenciais de saúde pública acompanhamento e avaliação das ações e atos

que resultem da aplicação dos 10 princípios.
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 3403/2012. DR 48 SÉRIE II de 2012-03-07
Nomeação da diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do

Tabagismo, Doutora Emília Martins Nunes
Regulação do sector

Rede de referenciação para o apoio intensivo à cessação

tabágica
Elaborar Rede de referenciação para o apoio intensivo à cessação tabágica Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho n.º 3463/2012. DR 49 SÉRIE II de 2012-03-08
Nomeação do diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável

Doutor António Pedro Soares Ricardo Graça

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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COSI - Estudo de prevalência da obesidade infantil em

crianças em idade escolar

Caraterizar o estado nutricional de uma amostra nacional de crianças do 1º ciclo de

escolaridade 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

MAPICO - Mapeamento e divulgação de boas práticas em

projetos de intervenção comunitária na área da obesidade

em Portugal

Mapear projetos de intervenção comunitária na área da prevenção da obesidade ao

nível dos CSP; Desenvolvimento de um instrumento de recolha de dados; elaboração de

uma página Web com plataforma de recolha de informação; elaboração de uma manual

com integração de soluções encontradas localmente

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Inquérito Alimentar Nacional IAN

Estimar indicadores sobre o estado nutricional da população portuguesa e sua relação

com determinantes de saúde;

Construção de Ferramenta.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Nutriventures Melhoria dos hábitos alimentares de crianças em idade escolar
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Mycomix
Avaliação dos Hábitos alimentares e potencial risco de exposição a micotoxinas de

crianças com idades entre os 0 e os 3 anos de idade.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estudo de quantificação de ácidos gordos trans na cadeia

alimentar.
- Saúde em Todas as Politicas;

Relatório para a avaliação da ingestão de sódio, composição

nutricional, reformulação e rotulagem alimentar
- Saúde em Todas as Politicas;

Despacho n.º 3406/2012. DR 48 SÉRIE II de 2012-03-07

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeação do diretor do Programa Nacional para a Diabetes, licenciado José Manuel

Gamboa Pestana Boavida
Regulação do sector

STOP Diabetes

Desenvolver ações na área da prevenção primária no sentido da redução da incidência

da diabetes.

Lançar a Campanha Prevenção "Portugal Stop Diabetes" através da sensibilização para

pos fatores e comportamentos de risco, educação para a saúde prevenção da doenças,

promoção de estilos de vida saudável.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Selo Diabetes

Prevenção Primária;

Desenvolver ações na área da prevenção primária no sentido da redução da incidência

da diabetes.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Deteção Precoce da Doença Renal Crónica

Prevenção secundária;

Promover a prevenção secundária através do diagnóstico precoce da diabetes e das

suas complicações.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Despacho n.º 3462/2012. DR 49 SÉRIE II de 2012-03-08

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeação do diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental o licenciado Álvaro

Andrade de Carvalho
Regulação do sector

Despacho n.º 6020/2013. DR 89 SÉRIE II de 2013-05-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Designa para presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental o Dr. António Alfredo

de Sá Leuschner Fernandes
Regulação do sector

Estudo sobre Problemas e Necessidades Psicossociais em

utentes com Alzheimer
- Saúde em Todas as Politicas;

Projetos e ações vigilância epidemiológica e diagnóstico.
Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação. 

Especificamente crianças e adolescentes.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 5656/2012. DR 83 SÉRIE II de 2012-04-27
Nomeação do diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas o licenciado

Nuno Miranda
Regulação do sector
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Despacho n.º 10488/2013. DR 154 SÉRIE II de 2013-08-12

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Designa os membros do Conselho Nacional para a Oncologia (CNO) Regulação do sector

Despacho n.º 4808/2013. DR 68 SÉRIE II de 2013-04-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS, IP) devem cumprir as

metas anuais definidas no Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-

Geral da Saúde (DGS) relativamente à taxa de cobertura dos rastreios de cancro da

mama, do colo do útero e do cólon e recto, devendo tais metas constar do Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR) anual de cada ARS, IP

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Elaborar projeto de cooperação para melhoria da aplicação

de recolha de dados dos ROR 

Vigilância epidemiológica.

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação na área da recolha de

dados dos Registos Oncológicos.

Regulação do sector

Gestão da base de Dados da Rede Nacional de Bancos de

Tumores
Incentivar a investigação em saúde na área da oncologia

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector

Despacho n.º 8744/2012. DR 126 SÉRIE II de 2012-07-02
Nomeação da diretora do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, Prof.ª

Doutora Maria Cristina de Brito Eusébio Bárbara Prista Caetano
Regulação do sector

Projeto Belmonte

Estudo de prevalência e incidência de DPOC na coorte de Belmonte.

Aplicação da NOC da DPOC na Medicina Geral e Familiar e caracterização dos fatores de

risco para DPOC na população estudada.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Projeto "Prevalência da Síndrome de Apneia do Sono em

doentes com comorbilidades na rede de Médicos"
Estudo de prevalência da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ISAAC The International Study of Asthama and Allergies in Childhood Regulação do sector

Determinantes genéticos das doenças cardiovasculares Determinantes genéticos das doenças cardiovasculares Saúde em Todas as Politicas;

Despacho n.º 5422/2012. DR 79 SÉRIE II de 2012-04-20
Nomeação do Diretor de Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, licenciado

António Manuel de Sousa Coelho Diniz
Regulação do sector

BEST HOPE – Bio-Molecular and Epidemiological Surveillance 

of HIV Transmission Patterns, Transmitted Drug Resistance,

Hepatitis Co-infections and ongoing Processes in Europe

Bio-Molecular and Epidemiological Surveillance of HIV Transmission Patterns,

Transmitted Drug Resistance, Hepatitis Co-infections and ongoing Processes in Europe
Regulação do sector

Inquérito Nacional sobre Conhecimentos, atitudes e

comportamentos face à infecção VIH/SIDA na população

geral

- Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 2902/2013. DR 38 SÉRIE II de 2013-02-22

Determina que a Direção-Geral da Saúde desenvolva, como programa de saúde

prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos

Antimicrobianos

Regulação do sector

Despacho n.º 5579/2013. DR 82 SÉRIE II de 2013-04-29
Nomeia o Prof. Doutor José Artur Osório de Carvalho Paiva diretor do Programa de

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos
Regulação do sector

Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated

Infections Programme
Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections Programme

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Acreditação dos serviços de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=53-56&doc=2013028027&v01=2&v02=&v03=2013-03-28&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012035841&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012023055&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013015081&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Guia de Boas práticas para o Sector da Saúde

Despacho n.º 4859/2013 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde de 09/04/2013

Formulário tipo para recolha da informação a monitorizar trimestralmente dos

consumos.

Saúde em Todas as Politicas;

Implementação do Programa de Eficiência Energética na

Administração Pública (ECO.AP) e do Plano Estratégico do

Baixo Carbono (PEBC) Guia de Boas práticas para o Sector da

Saúde

Circular informativa nº 87/2013 Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Estratégia Regional para a Deficiência 2011/2013

Coordenação de um grupo de trabalho que intervem ao nível das acessibilidades,

produtos de 

apoio e humanização do atendimento

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-Lei245/2012

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, que

estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo

a Diretiva n.º 2011/84/UE, do Conselho, de 20 de setembro, que altera a Diretiva n.º

76/768/CEE, do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos cosméticos, a fim de

adaptar o seu anexo III aos progressos técnicos

Política do Medicamento

Decreto-Lei63/2012

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, que

estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, transpondo

a Diretiva n.º 2011/59/UE, da Comissão, de 13 de maio, que altera a Diretiva n.º

76/768/CEE, do Conselho, de 27 de julho, relativa a produtos cosméticos 

Política do Medicamento

Deliberação675/2013
Aprova o regulamento de registo das entidades que procedem à primeira alienação a

título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território nacional 

Regulação do sector;

Política do Medicamento

Proposta de criação da Comissão Nacional de Medicamentos 

e Produtos de Saúde do âmbito da Medicina Dentária

(CNMPSMD)

Esta Comissão visa reunir peritos em matérias relacionadas com cosméticos,

dispositivos médicos e medicamentos, no âmbito da medicina dentária, dada a

especificidade desta área, enquanto apoio às atividades de regulação e supervisão.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Deliberação n.º 675/2013
Aprova o regulamento de registo das entidades que procedem à primeira alienação a

título oneroso de produtos cosméticos e de higiene corporal em território nacional.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Projeto de decreto-lei sobre regime sancionatório e outras

medidas de aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009,

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro,

relativo aos produtos cosméticos

Estabelece o regime jurídico de regulação das atividades de fabrico, importação e

distribuição de produtos cosméticos, bem como o regime sancionatório aplicável às

violações dos requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, relativo aos produtos

cosméticos.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

GT para acompanhamento da discussão no Conselho

Europeu do Pacote Legislativo da Segurança Geral de

Produtos e Fiscalização do Mercado 

Discussão e apresentação de propostas nacionais relativas às áreas dos dispositivos

médicos e dos cosméticos. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

ARS Algrave

INFARMED
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Participação no Projeto Europeu " FAKESHARE " -

Cooperação no combate à comercialização de

medicamentos ilegais através da internet 

O Infarmed integra, desde julho de 2013, o projeto europeu de cooperação e

informação Fakshare, destinado à proteção da saúde dos cidadãos contra os riscos

associados à comercialização ilegal de medicamentos na internet.Iniciado em 3 de julho

e com a duração de dois anos, este projeto foi aprovado pela Comissão Europeia no

âmbito do programa “Prevenção e luta contra o crime”, contando com um

financiamento

comunitário superior a 350 mil euros. Esta iniciativa insere-se também no âmbito da

Diretiva 2011/62/UE, que irá introduzir inovações relevantes no que respeita às

condições de venda de medicamentos através da internet nos vários Estados membros.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Política do Medicamento

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce em Portugal-

Relatório 2012

O Programa Nacional de Diagnóstico Precoce visa identificar doenças nas primeiras

semanas de vida do bebé de forma a possibilitar uma intervenção precoce e a impedir a

ocorrência de atraso mental, doença grave irreversível ou morte da criança.  (em breve

disponível no repositório do INSA) http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1112

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portal de Informação Alimentar

O programa PortFIR (Portal de Informação Alimentar) visa a implementação de redes

portuguesas de partilha do conhecimento em segurança alimentar e nutrição e a criação

de um Portal que incluirá bases de dados, sustentáveis e de qualidade reconhecida,

sobre Composição de Alimentos, Contaminação de Alimentos e Consumos Alimentares.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1247

Saúde em Todas as Politicas;

Proposta de referencial para a avaliação do PNS
Insere-se no âmbito das novas atribuições do INSA (artigo 3.º, alínea m ) do Decreto-Lei

n.º 27/2012 de 8 de fevereiro).
Saúde em Todas as Politicas

Protocolo entre Ministério da Saúde, Presidência do

Conselho de Ministros, Ministério da Administração Interna,

Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Solidariedade

Social e a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima -

27/11/2012

Tem como finalidade estabelecer mecanismos de cooperação técnica e financeira com

vista ao desenvolvimento de atividades de apoio às vitimas de crime
Saúde em Todas as Politicas

Decreto-Lei n.º 50/2013. D.R. n.º 74, Série I de 2013-04-16
Cria um novo regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em

locais públicos e em locais abertos ao público
Saúde em Todas as Politicas

Decreto-Lei n.º 54/2013. D.R. n.º 75, Série I de 2013-04-17
Procede à definição do regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e

comércio das novas substâncias psicoativas
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 258/2013. D.R. n.º 155, Série I de 2013-08-13

Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e

organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a

pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção

VIH/sida 

Proposta de Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida, para o

período 2011-2015

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos

Aditivos e das Dependências 2013 – 2020  PNRCAD 

Documento estratégico, elaborado no âmbito da Estrutura de Coordenação para os

Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que terá uma

vigência até 2020

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Conselho Nacional para a Oncologia Cria o Conselho Nacional para a Oncologia (CNO)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

SGMS

INFARMED

INSA
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http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.74&iddip=20130719
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.75&iddip=20130730
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.155&iddip=20131470


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Designa os membros do Conselho Nacional para a Oncologia (CNO) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Grupo de Trabalho para a Desmaterialização no âmbito da

Comissão de Dinamização e Acompanhamento

Interministerial do Programa da Indústria Responsável

Cria uma Comissão de Dinamização e Acompanhamento Interministerial do Programa

da Indústria Responsável
Saúde em Todas as Politicas

Grupo de Trabalho para a Padronização no âmbito da

Comissão de Dinamização e Acompanhamento

Interministerial do Programa da Indústria Responsável

Cria uma Comissão de Dinamização e Acompanhamento Interministerial do Programa

da Indústria Responsável
Saúde em Todas as Politicas

Comissão de Acompanhamento e Avaliação da execução do

protocolo de cooperação para apoio a crianças e jovens

Constituição e definição das regras de funcionamento da Comissão de

Acompanhamento e Avaliação da execução do protocolo de cooperação para apoio a

crianças e jovens

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º7/2012, de 3 de Janeiro -MS Repartição dos resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao MS
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;  

Dec-Lei 50/2013, de 16 de Abril - MS
Novo regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais

públicos
Saúde em Todas as Politicas

Dec-Lei n.º 54/2013, de 17 de Abril - AR
Novo regime de prevenção e protecção contra a publicidade e comércio das novas

substâncias psicoativas 
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 154/2013, de 17 de Abril - AR Aprova a lista de novas substâncias psicoativas Política do Medicamento

Declaração de rectificação n.º 23/2013, de 08 de Maio -

PCM -SC

Rectifica o DL n.º 50/2013, de 16 de Abril sobre o novo regime de disponibilização,

venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos
Saúde em Todas as Politicas

Lei n.º 13/2012 de 26 de março

Altera pela décima nona vez o Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias

psicotrópicas, acrescentando a mefedrona e o tapentadol às tabelas que lhe são anexas.

Regulação do sector; 

Intervenção Preventiva com Grupos Vulneráveis – A

experiência do Programa de Intervenção Focalizada 

O Programa de Intervenção Focalizada, adiante designado por PIF, desenvolvido pelo

Instituto da Droga e da Toxicodependência - IDT, I.P., adiante designado por IDT, foi um

programa de prevenção para grupos vulneráveis no âmbito da área de missão da

Prevenção.O PIF constituiu-se como uma primeira medida, na área da prevenção

selectiva das toxicodependências, com a qual o IDT pretendeu ensaiar novas

metodologias para o desenvolvimento de projectos mais estruturados,

desburocratizados e assentes num sistema de selecção, financiamento, monitorização e

avaliação, que garantissem um retorno eficiente dos meios afectos, através de um

aumento da qualidade da intervenção com os grupos identificados como prioritários,

assim como um apuramento dos resultados obtidos junto dos mesmos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Linhas de Orientação para a o Desenho da Intervenção

Preventiva no Consumo de Substâncias Psicoactivas Licitas e

Ilícitas 

Este documento pretende sistematizar as dimensões essenciais para o desenho da

intervenção em prevenção do consumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas e das

dependências e foi criado com o objetivo de orientar as equipas de prevenção do IDT,

I.P. e todos os técnicos que desenvolvem a sua intervenção nesta área.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica; 

Prevenção das toxicodependências em Grupos Vulneráveis –

Catálogo de Boas Práticas

Este catálogo pretende ser um documento que visa divulgar as intervenções

promovidas pelo IDT, I.P. no âmbito do referido programa. É dirigido a profissionais de

entidades singulares ou coletivas públicas ou privadas que intervêm na área da

intervenção preventiva do consumo de SPA e das dependências e a todos os demais que

se interessem por esta área de intervenção.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SGMS

SICAD
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Segurança e Saúde do Trabalho e a Prevenção do Consumo

de Substâncias Psicoativas: Linhas Orientadoras para

Intervenção em Meio Laboral

Trata-se de um instrumento conceptual e enquadrador, com preocupações

predominantemente pedagógicas e com utilidade para empresários, trabalhadores e

técnicos dos sectores público e privado, que desenvolvam atividades nesta área. O

documento pretende integrar as preocupações e sensibilidades do meio laboral e

reflete um conjunto de sugestões que visam dotar as organizações de um referencial

técnico-legal que responde à generalidade das diferentes situações no âmbito desta

problemática.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Linhas Orientadoras para o Tratamento e Reabilitação em

Comunidade Terapêuticas

Documento orientador dos procedimentos para licenciamento e operacionalização para

unidades privadas no âmbito do tratamento em comportamentos aditivos e

dependências, nomeadamente Comunidades Terapêuticas 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Manual de Gestão, Procedimentos e Circuito do Cloridrato

de Metadona 

O Manual tem como objetivo principal a implementação de procedimentos e circuitos

padrões que permitam assegurar a implementação de boas práticas na área da gestão e

controlo da Metadona

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Novas Substâncias Psicoativas - O caso da Salvia Divinorum

Relatório final da investigação centrada numa NSP em concreto, a salvia divinorum . A

partir da uma recolha documental, reúne-se o essencial da informação disponível sobre

o consumo e a comercialização da substância em Portugal.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INPG/2012 - III Inquérito Nacional ao Consumo de

Substâncias Psicoactivas na População Portuguesa 2012

Descrição dos consumos de substâncias lícitas (tabaco, bebidas alcoólicas e

medicamentos), ilícitas (cannabis, cocaína, anfetaminas, ecstasy, heroína, LSD,

cogumelos alucinógenos) e das chamadas “legal highs”, assim como prevalências de

jogos a dinheiro (amostra representativa a nivel nacional e das NUT I e NUT II).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Consumos, Representações e Perceções das Novas

Substâncias Psicoativas entre Estudantes Universitários,

2013

Prevalências e Padrões de Consumo, Motivações, Sensações, Sintomas Físicos e Riscos

para a Saúde; e, Representações e Perceções sobre a Oferta de NSP (Rotulagem, Preços,

Qualidade, Aquisição, Pontos de Venda) (amostra de conveniência).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Consumos e estilos de vida dos estudantes do ensino

superior - U Lisboa

Retratar os estilos de vida dos estudantes da Universidade de Lisboa (ULisboa) nas

áreas da saúde e bem-estar, práticas desportivas e de lazer, alimentação, consumo de

bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas (amostra de conveniência).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório Anual 2011 - A Situação do País em Matéria de

Drogas e Toxicodependências 

Situação do país quanto a Caracterização e Evolução da situação (consumos, mercados,

tendências por drogas) e Respostas e Intervenções (áreas transversais e de missão).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

O Consumo de Bebidas Alcoólicas em Portugal. Prevalências

e Padrões de Consumo, 2001-2007

Consumo de álcool na população portuguesa (prevalências, experiências, frequências,

circunstâncias e contextos de consumo), com base nos inquéritos nacionais ao consumo

de substâncias psicoactivas

na população geral levados a cabo em 2001 e em 2007 (amostra representatova a

nacional e das NUT I e NUT II).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Caraterização de utentes de projetos de Redução de Riscos

e Minimização de Danos apoiados pelo SICAD

Caraterização de uma amostra de utentes na fase inicial da intervenção de projetos de

RRMD em 2011, situando-os, relativamente aos utentes de respostas de tratamento no

 mesmo ano, bem como a utentes caraterizados em 2004, 2009 e 2010.  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SICAD
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

INME/3.º Ciclo - Síntese de resultados do Inquérito Nacional

em Meio Escolar 2011 - 3.º Ciclo

Inquérito para caraterizar quer o consumo de substâncias psicoativas quer os respetivos

consumidores, e o acompanhamento, periódico, da evolução deste fenómeno

permitindo a análise de tendências e a identificação de necessidades de intervenção

preventiva. Realizou-se em 2001-2006-2011 (amostra representativa aos niveis

nacional, NUT I, NUT II, NUT III, e, Concelhos da Grande Lisboa e Grande Porto).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INME/Secundário - Síntese de resultados do Inquérito

Nacional em Meio Escolar 2011 - Secundário 

Inquérito para caraterizar quer o consumo de substâncias psicoativas quer os respetivos

consumidores, e o acompanhamento, periódico, da evolução deste fenómeno

permitindo a análise de tendências e a identificação de necessidades de intervenção

preventiva. Realizou-se em 2001-2006-2011 (amostra representativa aos niveis

nacional, NUT I, NUT II, NUT III, e, Concelhos da Grande Lisboa e Grande Porto).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ESPAD/2011 - European School Survey project on Alcohol

and other Drugs

Inquérito Europeu para caraterizar a evolução do fenómeno do consumo de substâncias

psicoativas, nos alunos que completam 16 anos (no ano do estudo), em mais de 35

países Europeis. Realiza-se desde 1995, a cada 4 anos (amostra reprentativa a nível

nacional).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ECATD/2011 - Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e

Droga, em alunos do ensino público

Inquérito para caraterizar a evolução do fenómeno do consumo de substâncias

psicoativas, nos alunos que completam 13 a 18 anos (no ano do estudo). Realizou-se em

2003-2007-2011 (amostra reprentativa a nível nacional, de cada um dos seis gupos

etários).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório Anual 2010 - A Situação do País em Matéria de

Drogas e Toxicodependências 

Caracterização e Evolução da situação (consumos, mercados, tendências por drogas) e

Respostas e Intervenções (áreas transversais e de missão).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório FNAS 2010-2012

Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela participação no Fórum

que contribuiram para a prossecução de políticas eficazes, no sentido da redução dos

problemas ligados ao álcool, permitindo um conhecimento aprofundado das ações e

atividades desenvolvidas em Portugal, divulgando as boas práticas surgidas a nível

nacional, em consonância com a estratégia europeia e a estratégia global da OMS.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Avaliação Externa do Plano Nacional Contra as Drogas e as

Toxicodependências 2005-2012 (PNCDT).

Relatório da empresa Gesaworld SA, em cumprimento da adjudicação de procedimento

concursal externo, apresentado dentro do prazo contratualizado, 21 de Novembro. A

avaliação externa concluiu que os objetivos traçados em termos de redução da procura

e da oferta foram alcançados na sua globalidade, salientando os resultados obtidos em

termos de criação de uma rede global de respostas, integrada e de proximidade, que

oferece um leque diversificado de intervenções com vista a responder às necessidades

diagnosticadas dos indivíduos e baseada na evidência científica. Destaca ainda o reforço

da coordenação a nível político e técnico no território nacional, com resultados em

termos de melhoria da articulação e cooperação entre atores e a inclusão de novos

parceiros que operam de forma coerente. Sublinha também o reforço de uma cultura

de registo, monitorização e avaliação das intervenções e da introdução de orientações

de boas práticas. Em termos de recomendações, o relatório recomenda afiançar a

eficácia, a eficiência e qualidade logradas ao nível do planeamento, desenvolvimento e

avaliação das intervenções, evitando retrocessos em relação à situação geral atingida e

descrita no relatório, particularmente no contexto sócio-económico difícil, decorrente

da situação macro-económica restritivo. É necessário assegurar a capacidade de garantir 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plano de Ação Europeu em matéria de Álcool para o período

2012-2020

Documento elaborado como resposta da região Europa à implementação da Estratégia

Global, o Escritório Regional da OMS para a Europa elaborou, em estreita articulação

com os Estados Membros, 

Saúde em todas as políticas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto de conclusões do Conselho sobre a nova Estratégia

da UE em matéria de luta contra a droga (2012);  

Documento elaborado tendo em vista definir orientações para a nova estratégia da UE

de Luta contra a Droga

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SICAD
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Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2013 2020) (2012);     
Estabelece o enquadramento politico geral e as prioridades da politica a seguir pela a

UE em matéria de drogas para o período compreendido entre 2013-2020
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano de Ação da UE em matéria de drogas 2013-2016

(2013)

O Plano segue a estrutura da Estratégia e articula-se em torno de dois domínios de

intervenção – redução da procura e da oferta de droga – e de três temas transversais:

(a) coordenação, (b) cooperação internacional e (c) investigação, informação, controlo e

avaliação. O Plano define um calendário, entidades responsáveis, indicadores e

instrumentos de avaliação.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decisão do Conselho de 7 de Março de 2013 sobre a

aplicação de medidas de controlo à 4-metilanfetamina

(2013/129/UE) (2013)

A Decisão do Conselho baseia-se nas conclusões de um relatório formal de avaliação de

riscos associados à 4-MA elaborado em 2012 pelo Comité Científico alargado do OEDT,

com a participação adicional de outros peritos dos Estados Membros da UE, da

Comissão Europeia, da Europol e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento

Decisão de Execução do Conselho de 7 de outubro de 2013

que sujeita o 5-(2-aminopropil) indole a medidas de

controlo (2013) 

A Decisão do Conselho baseia-se nas conclusões de um relatório formal de avaliação de

riscos associados à 5-IT elaborado pelo Comité Científico alargado do OEDT, com a

participação adicional de outros peritos dos Estados Membros da UE, da Comissão

Europeia, da Europol e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento

Assessment EU Alcohol Strategy

Ao aproximar-se o final da vigência da Estratégia da UE em matéria de álcool, foi

considerado pertinente fazer um balanço dos objetivos alcançados e iniciar a elaboração

de uma posição comum pós 2012.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Acordo contratual do Programa COPOLAD

Programa COPOLAD-Programa de Cooperação entre a América Latina e a UE sobre

políticas de luta contra droga, que tem como objetivo reforçar as capacidades e

incentivar o processo de elaboração de políticas de luta contra droga nas suas

diferentes etapas nos países da América Latina, bem como estabelecer uma ponte entre

os dois continentes em matéria de luta contra as drogas ilícitas. Este Programa, que teve 

início em janeiro de 2011, tem duração de 42 meses e um orçamento de 6 milhões de

euros, é liderado pela Espanha e conta ainda com a participação da França, Alemanha,

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

"Reflections on the concept of coherency for a policy on

psychoactive substances and beyond"

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Coherent Policy Expert Group, o Grupo

Pompidou publicou os resultados da investigação em matéria de coerência das políticas

relativas a substâncias psicoativas, reflexão na qual o SICAD tem vindo a participar

ativamente. A publicação "Reflections on the concept of coherency for a policy on

psychoactive substances and beyond", inclui um capítulo sobre Portugal, elaborado pela

representante do SICAD naquele grupo de peritos. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Unidades de Desabituação Públicas 2011 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Frame of Reference for the Prevention of Alcohol and Drug

Use in the Workplace

Instrumento produzido por um Grupo de peritos AD HOC no âmbito do Grupo

Pompidou do Conselho da Europa e no qual Portugal participou. Define matérias para

uma política comum aos diferentes países tendo em consideração as diferentes

legislações,organização e culturas nacionais.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Unidades de Desabituação Públicas 2010 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Cartas de Compromisso do Fórum Nacional Álcool e Saúde

Decorrente do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e à

semelhança do que está a acontecer na Comissão Europeia, criou-se um fórum de

discussão onde serão debatidos, pelos vários interessados (Estado, através de todos os

Ministérios com intervenção nestas matérias; Organizações não governamentais;

representantes da Indústria; da Venda por grosso e a retalho; do Marketing e da

Publicidade; da Comunicação Social), os aspetos relacionados com a abordagem desta

matéria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Programa Troca de Seringas "Diz não a Uma seringa em

Segunda Mão"

O modelo de funcionamento do Programa Troca de Seringas aprovado por Despacho

Superior do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 14/12/2012

contempla a constituição de uma Comissão de Acompanhamento para fins de

monitorização do Programa

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Relatórios anuais de acompanhamento da Implementação

do protocolo de articulação interinstitucional entre o IDT,IP,

o ISS,IP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Elaborados por um Grupo de Trabalho, constituído por representantes do IDT,IP, o

ISS,IP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Saúde em Todas as Politicas

Relatórios anuais de acompanhamento da implementação

da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-

Abrigo

Elaborados por um Grupo de Trabalho Interinstitucional, coordenado pelo ISS, I.P.,

responsável pela implementação, acompanhamento, e avaliação da Estratégia Nacional

para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo. 

Saúde em Todas as Politicas;  Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde: 

Linhas Orientadoras para a Mediação Social - documento

base.

Criado um grupo de trabalho com o objetivo de definir linhas orientadoras para a

Mediação Social. Este grupo integra técnicos do SICAD e dos CRI, com experiência e/ou

conhecimentos privilegiados face ao objetivo do grupo de trabalho, procurando

representar as diferentes especificidades regionais, assim como os problemas

associados às diferentes substâncias de consumo (substâncias ilícitas e álcool). Em 2012

foi construído o documento base para a definição destas linhas orientadoras e em 2013

este grupo de trabalho deu continuidade aos trabalhos, estando prevista a conclusão do

documento em 2014.

Saúde em Todas as Politicas;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Atas da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para

os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso

Nocivo do Álcool.

Grupo de Trabalho Ad-Hoc proposto pelo Coordenador Nacional para os Problemas da

Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool para estudo e elaboração de

proposta do novo regime de prevenção e protecção contra a publicidade e comércio das

 novas drogas psicoativas (vulgo smart drugs).

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de trabalho para a definição de procedimentos

jurídico-administrativos

Harmonização de práticas e procedimentos jurídico-administrativos nas Comissões de

Dissuasão da Toxicodependência contribuindo para uma efetiva dissuasão dos dos

comportamentos aditivos e dependências

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Prescrição electrónica

Despacho n.º 9186/2011: obrigatoriedade da prescrição electrónica de MCDT, a partir

de 01.09.11; Despacho n.º 9187/2011: excepções à obrigatoriedade da prescrição

electrónica de MCDT e Despacho 10430/2011: definição de modelo de prescrição tipo.  

Regulação do sector; 

Medicamentos Alzheimer
Despacho n.º 13020/2011: condições de dispensa e utilização de medicamentos

prescritos a doentes com doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer.
Politica do Medicamento

Gabinete SEAMS 
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Comissão Medicamento Hospitalar
Despacho n.º 13378/2011: relativo à criação da Comissão do Programa do

Medicamento Hospitalar 
Política do Medicamento

Preço dos medicamentos

Aprovação em CM de DL que aprovou o regime de formação do preço dos

medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita

médica comparticipados (DL 112/2011, de 29.11.2011; DL 152/2012, de 12.07.2012; DL

34/2013). 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Prescrição por DCI
Lei que regula a prescrição por DCI - Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio e Dec. Rect. n.º 29/2012

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Prescrição electrónica (actualização prescritores)

Despacho n.º 15096/2011: actualizar a informação dos prescritores de forma a

operacionalizar o contacto directo com os profissionais prescritores, a verificação da sua

condição de prescrição, a validação da sua especialidade e a emissão de vinhetas. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Antiasmáticos e broncodilatadores 

Portaria n.º 300/2011: mantém no escalão B do anexo à Portaria n.º 924-A/2010, de 17

de Setembro, as associações de antiasmáticos e ou broncodilatadores e revoga a

Portaria n.º 289-A/2011, de 3 de Novembro

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Comissão para a Informatização Clínica

Despacho n.º 16519/2011: criação da CIC com a responsabilidade de delinear a

orientação estratégica na área da informatização clínica do SNS. ( alterada pelo

Despacho n.º 8742/2012) 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Monitorização da prescrição interna (hosp.) 

Despacho n.º 17069/2011: Determina que os estabelecimentos hospitalares do SNS,

devem instituir um processo de monitorização da prescrição interna de medicamentos e

MCDT 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Revisão excecional do preço dos medicamentos Portaria n.º 3/2012: Autoriza a revisão do preço do medicamento a título excepcional. 
Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Formação dos preços dos medicamentos  
Portaria n.º 4/2012: Estabelece as regras de formação dos preços dos medicamentos,

da sua alteração e da sua revisão anual, bem como os respectivos prazos 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Alterações às condições de comparticipação 

Despacho n.º 772/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal,

cardíaco e hepático alogénico.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) Lei n.º 15/2012: Institui o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Alteração comparticipação de medicamentos 

Despacho n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos destinados ao tratamento da doença inflamatória intestinal. Despacho

n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de medicamentos

prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, cardíaco e hepático

alogénico

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Competências na fixação de preços do medicamento 

Decreto-Lei n.º 152/2012: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de

29 de novembro, que aprova o regime da formação do preço dos medicamentos

sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica

comparticipados.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Plataforma de Dados de Saúde 
PDS-utente: lançado no mês de Maio . PDS-profissional : implementado em 3 ARS

(Norte, Alentejo e Algarve) 
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Alteração legislativa Farmácias comunitárias 

Decreto-Lei 171/2012: procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31

de agosto, que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina. Decreto-Lei

172/2012: procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, que

regula o horário de funcionamento das farmácias de oficina.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Gabinete SEAMS 
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Reestruturação dos Laboratórios de Saúde Pública 

Despacho n.º 11322/2012: cria grupo de trabalho com a missão de elaborar uma

proposta de reestruturação dos Laboratórios de Saúde Pública existentes e estabelece a

sua constituição 

Saúde em Todas as Politicas

Requisitos funcionamento das farmácias de oficina

Portaria n.º 277/2012: Define o horário padrão de funcionamento das farmácias de

oficina, regula o procedimento de aprovação e a duração, execução, divulgação e

fiscalização das escalas de turnos, bem como o valor máximo a cobrar pelas farmácias

de turno pela dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio

dia ou do dia anterior. Alterada pela Portaria n.º 14/2013 (11.01.2013) 

Política do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos 

Despacho n.º 12650/2012: altera o n.º 4 e o anexo do despacho n.º 14123/2009, de 12

de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho de 2009

(condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da reumatoide e a espondilite anquilosante)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Aprovação preços de referência (1 outubro 2012) 

Despacho n.º 12648/2012: Aprova os preços de referência unitários dos grupos

homogéneos de medicamentos, para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de

outubro de 2012 (Declaração de retificação n.º 1540/2012) 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento

Prescrição electrónica: farmácias hospitalares

Despacho n.º 13382/2012: determina que a prescrição de medicamentos, para dispensa

em regime de ambulatório pelas farmácias hospitalares, é obrigatoriamente realizada

através de sistemas de prescrição eletrónica 

Politica do Medicamento

SICO: criação de plataforma para ligação segura 

Portaria n.º 329/2012: Cria uma plataforma disponível na Internet, através de uma

ligação segura (https) e mediante a atribuição de perfis de acesso por parte da entidade

responsável pelo tratamento da base de dados para o acesso ao Sistema de Informação

dos Certificados de Óbito (SICO)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SICO: modelos de guia de transporte e boletim de óbi

Portaria n.º 330/2012: Aprova o modelo de guia de transporte para efeitos de remoção

e transporte do cadáver e o modelo de boletim de óbito, a disponibilizar

eletronicamente através do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SICO: transmissão electrónica de dados 

Portaria n.º 331/2012: Define os termos de transmissão eletrónica de dados ao

Ministério Público através de mecanismos automáticos de interoperabilidade das

informações registadas no Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13654/2012: Aditamento ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio,

que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento

da esclerose múltipla

Politica do Medicamento

SICO: modelo certificados óbito 

Portaria n.º 334/2012: Aprova os modelos de certificado de óbito e de certificado de

óbito fetal e neonatal e os modelos de boletim de informação clínica e do formulário

eletrónico para introdução dos dados resultantes de autópsia clínica, de autópsia

médico-legal ou de perícia médico-legal a ela associada

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13796/2012: Altera o despacho n.º 10910/2009, de 22 de abril, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2009, que definiu as

condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento da infertilidade,

em especial os da procriação medicamente assistida

Politica do Medicamento

Prescrição: criação das CFT-ARS 

Portaria n.º 340/2012: Regula os mecanismos de avaliação e controlo no âmbito da

prescrição e dispensa de medicamentos, cria as Comissões de Farmácia e Terapêutica de 

cada Administração Regional de Saúde (CFT-ARS) e estabelece as respetivas atribuições,

composição e funcionamento

Politica do Medicamento
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Prescrição: retorno à medicina privada 

Despacho n.º 13901/2012: Estabelece que os dados relativos à prescrição de

medicamentos dispensados em farmácias comunitárias, que tenham sido prescritos no

âmbito da medicina privada e comparticipados pelo SNS, deverão ser comunicados aos

respetivos prescritores

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Farmácias: licenciamento e atribuição de alvará 

Portaria n.º 352/2012: Regulamenta o procedimento de licenciamento e de atribuição

de alvará a novas farmácias, bem como a transferência da localização de farmácias e o

averbamento no alvará, e revoga a Portaria n.º 1430/2007, de 2 de novembro

(Despacho de Rectificação n.º  79/2012) 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 14094/2012: Altera o despacho n.º 8599/2009, de 19 de março, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2009, que definiu as

condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Politica do Medicamento

SICO: início do período experimental 
Despacho n.º 14240/2012: Determina o início do período experimental de utilização do

Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO)
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Condições de dispensa e utilização de medicamentos 

Despacho n.º 14242/2012: Alteração do anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de

dezembro, que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos

prescritos a doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Politica do Medicamento

Aquisição de dispositivos médicos 

Despacho n.º 15371/2012: estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos

médicos objeto de codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do

Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Politica do Medicamento

Grupo de Trabalho: irregularidades medicamento e MCDT 
Despacho n.º 15629/2012: cria um grupo de trabalho no âmbito do combate às

irregularidades praticadas nas áreas do medicamento e dos MCDT
Política do Medicamento

SICO: alarga o período experimental 

Despacho n.º 15858/2012: alarga o período experimental de utilização do Sistema de

Informação dos Certificados de Óbito (SICO) a outras instituições na mesma área

geográfica onde está a decorrer

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plano de Contingência para falta de medicamentos 
O INFARMED desenvolve um Plano de contingência para garantir que os portugueses

têm medicamentos no caso de uma falha generalizada
Política do Medicamento

Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos

Adversos

O SNNIEA é uma plataforma confidencial e não punitiva, tendo por base a notificação

voluntária e anónima do profissional e/ou do cidadão, com vista ao desenvolvimento de

uma análise causal e à tomada de medidas corretoras sistémicas para evitar que

situações geradoras de dano, real ou potencial, se venham a repetir. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde

Pública

Despacho n.º 16352/2012: cria a Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e

Saúde Pública, no âmbito da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão

vetorial 

Saúde em Todas as Politicas

GT Transferência dos encargos das Autarquias 

Despacho n.º 771/2013: Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade

de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias

com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento

do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT  Regu. Lei de Bases Cuidados Paliativos 
Despacho n.º 1235/2013: constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Regulação do sector

Constituição da Com. Nacional de Farmácia e Terapêutica  

Despacho n.º 2061-C/2013: cria a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e

estabelece as suas competências e composição. (Despacho n.º 3288-B/2013: nomeia os

membros da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica)

Política do Medicamento

Alteração regime jurídico das farmácias de oficina 
Lei n.º 16/2013: procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de

agosto, que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina
Política do Medicamento

SICO: alarga o período experimental
Despacho n.º 2544/2013: alargamento do período experimental de utilização do

Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) a outras instituições
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Registos eletrónicos: alta médica e enfermagem 

Despacho n.º 2784/2013: estabelece disposições relativas aos registos electrónicos

referentes às notas de alta médica e de enfermagem, bem como às notas de

transferência das unidades de cuidados intensivos, nos serviços e estabelecimentos

integrados no SNS 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Promoção da dádiva e colheita de sangue  

Despacho n.º 3570/2013: determina que, no âmbito do princípio da boa colaboração

institucional, os estabelecimentos hospitalares integrados no Serviço Nacional de Saúde

devem colaborar com o IPST na promoção da dádiva e colheita de sangue

 Maior protagonismo dos cidadãos; 

Promoção da utilização de TI e comunicação (telemedicina

Despacho n.º 3571/2013: determina que os serviços e estabelecimentos do SNS devem

intensificar a utilização das tecnologias de informação e comunicação de forma a

promover e garantir o fornecimento de serviços de telemedicina aos utentes do SNS

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Substâncias ativas a incluir em produtos biocidas 

Decreto-Lei n.º 40/2013: procede à décima alteração ao DL n.º 121/2002, de 3 de maio,

transpondo as Diretivas n.ºs 2012/2/UE e 2012/3/UE, de 9 de fevereiro, 2012/14/UE e

2012/15/UE, de 8 de maio, 2012/16/UE, de 10 de maio, 2012/20/UE, de 6 de julho,

2012/22/UE, de 22 de agosto, 2012/38/UE, de 23 de novembro, 2012/40/UE,

2012/41/UE, 2012/42/UE 2012/43/UE, de 26 de novembro, e alterando a lista de

substâncias ativas que podem ser incluídas em produtos biocidas. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Processo de implementação do novo sistema de prescrição

electrónica 

Despacho n.º 4322/2013: estabelece disposições referentes ao processo de

implementação do novo sistema de prescrição e dispensa electrónica de medicamentos,

coordenado pelos SPMS, com apoio do INFARMED, I.P. e em articulação com a ACSS 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Transferência de competências para o SNS: militares das

Forças Armadas 

Despacho n.º 4516/2013: assistência na doença aos Militares das Forças Armadas

(ADM) - Comparticipação de medicamentos

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Alteração da lei de venda e consumo de bebidas alcoólicas 
Decreto-Lei n.º 50/2013: Cria um novo regime de disponibilização, venda e consumo de

bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Enquadramento legislativo para as substâncias psicoativas 

Decreto-Lei n.º 54/2013: Procede à definição do regime jurídico da prevenção e

proteção contra a publicidade e comércio das novas substâncias psicoativas. Portaria n.º

154/2013: Aprova a Lista de novas substâncias psicoativas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

GT para a implementação do Sist. de Inf. Geográfico de Plan.

em Saúde 

Despacho n.º 6250/2013: Cria um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta para

desenvolvimento e implementação do Sistema de Informação Geográfico de

Planeamento em Saúde (SIGPS)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 


Modelo intervenção integrada sobre a violência interpessoal

ao longo do ciclo de vida

Despacho n.º 6378/2013: Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, um modelo de

intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a

designação de Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), e uma

comissão de acompanhamento

Saúde em Todas as Politicas

Reprocessamento de DM 

Despacho n.º 7021/2013: define as condições e requisitos a que deve obedecer a

utilização, nos serviços e estabelecimentos do SNS, de dispositivos médicos de uso único

reprocessados

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Alargamento do período de dispensa de medicamentos

após cirurgia de ambulatório 

Decreto-Lei n.º 75/2013: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2009, de

12 de janeiro, que estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos

e serviços prestadores de cuidados de saúde, dispensem medicamentos para

tratamento no período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório

Política do Medicamento
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Formulário Nacional de Medicamentos (reforço de utilização

pelas entidades) 

Despacho n.º 7841-B/2013: define os critérios a que deve obedecer a elaboração do

Formulário Nacional de Medicamentos, reforça a obrigatoriedade de utilização pelos

estabelecimentos e serviços do SNS dos medicamentos incluídos, bem como as

condições em que poderão ser utilizados medicamentos nele não previstos, e altera o

regime resultante do Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro

Política do Medicamento

Alteração ao modelo de receita 

Despacho n.º 8990-C/2013: altera o despacho nº. 15700/2012. Portaria n.º 224-A/2013:

Primeira alteração à Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, que estabelece o regime

jurídico a que obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os modelos de

receita médica e as condições de dispensa de medicamentos, bem como define as

obrigações de informação a prestar aos utentes 

Política do Medicamento

Prescrição electrónica de Cuidados Respiratórios

Domiciliários  

Despacho n.º 9309/2013: Determina a prescrição eletrónica de Cuidados Respiratórios

Domiciliários (CRD) através da aplicação informática disponibilizada pela SPMS- Serviços

Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., (SPMS, E. P. E.)

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

PDS: criação da Comissão de Acompanhamento da

Informatização Clínica  

Despacho n.º 9725/2013: cria no âmbito da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério

da Saúde, EPE (SPMS), a Comissão de Acompanhamento da Informatização Clínica (CAIC)
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Regime de comparticipações medicamentos: processo e

prazos de definição de preços de referência 

Decreto-Lei n.º 103/2013: procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010,

de 13 de maio, que aprova o regime geral das comparticipações do Estado no preço dos

medicamentos, alterando o processo de aprovação e os prazos de definição dos preços

de referência

Política do Medicamento

Novos modelos de receita médica 

Declaração de retificação n.º 851/2013: retifica o Despacho nº 8990-C/2013, de 1 de

julho, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 130, de 9 de julho, que altera o

Despacho nº. 15700/2012, de 30 de novembro (novos modelos de receita médica)

Política do Medicamento

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública

Portaria n.º 248/2013: aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças

transmissíveis e outros riscos em saúde pública

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Alteração dos modelos de receita médica 

Despacho n.º 11254/2013: Substitui os modelos de receita médica aprovados pelas

alíneas a) a c) do n.º 1 e pelos anexos I a III do Despacho n.º 15700/2012, de 30 de

novembro, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª

Série, n.º 238, de 10 de dezembro, até à caducidade da providência cautelar de

suspensão da eficácia de normas decretada pelo Tribunal Administrativo do Círculo de

Lisboa

Política do Medicamento

Alteração do Estatuto de Medicamento 

Decreto-Lei n.º 128/2013: Procede à oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de

30 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, à

quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime

jurídico das farmácias de oficina, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2013, de

14 de fevereiro, transpondo as Diretivas n.os 2009/35/CE, de 23 de abril de 2009,

2011/62/UE, de 8 de junho de 2011, e 2012/26/UE, de 25 de outubro de 2012

Política do Medicamento

Cobrança coerciva: obrigatoriedade de utilização do SITAM 

Despacho n.º 12011/2013: Determina que, a cobrança e recuperação dos valores em

dívida de taxas moderadoras pelas instituições e serviços integrados no SNS e

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS) sejam efetuadas, obrigatoriamente,

através da aplicação informática SITAM

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Obrigatoriedade de todas as unidades do SNS terem SONHO

e webGDH 

Despacho n.º 12071/2013: Determina que todas as unidades e estabelecimentos de

saúde hospitalar integrados no SNS devem dar início ao processo de implementação do

aplicativo Sistema Integrado de Informação Hospitalar (SONHO) e webGDH, até ao final

do mês de setembro de 2013. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Autoridade de Saúde: alteração legislação  

Decreto-Lei n.º 135/2013: Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 82/2009, de

2 de abril, que estabelece as regras de designação, competência e funcionamento das

entidades que exercem o poder de autoridade de saúde

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Distribuição gratuita de fruta e produtos hortícolas no 1.º

ciclo 

Despacho n.º 13413/2013: determina a ajuda respeitante a distribuição gratuita de

frutas e produtos hortícolas aos alunos do 1.º ciclo dos estabelecimentos de ensino

público, para o ano letivo 2013/2014

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Perfil Regional de Saúde da Região Alentejo

Determinação das necessidades em saúde da região, sendo criada evidência relativa às

principais prioridades de actuação estratégicas e operacionais que consecutivamente

permitem a execução de um processo de tomada de decisões com um menor grau de

risco associado.

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Regional de Saúde do Alentejo 2012-2016

Implementação do PNS 2012-2016 e dos Programas de

Saúde Prioritários na Região 

Caracterização da Região de saúde do Alentejo; Plano de acção regional com oa

finalidade de promover o desenvolvimento de políticas intersectoriais visando a criação

de ambientes e condições de vida favoráveis à saúde, por parte dos cidadãos, das

famílias e das comunidades.            

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano de Atividades 
Documento que define as principais linhas de ação e vetores de atuação das atividades

da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

QUAR
Quadro de avaliação e responsabilização com a missão, objetivos estratégicos, objetivos

operacionais, indicadores, recursos humanos e financeiros.
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Contratos de Gestão Hospitais

O Contrato de Gestão tem o enquadramento nos termos do disposto nos artigos 18.º e

30.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de

março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, objeto da

Declaração de Retificação n.º 2/2012 de 25 de janeiro. O contrato tem por objeto a

definição dos termos e condições do exercício das funções do Gestor.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cartas de Missão CSP

Carta de missão com a definição das lideranças e regulamento interno dos centros de

saúde, que possibilite supervisionar a definição e implementação dos manuais de

articulação entre os centros de saúde e as unidades neles integradas.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Cartas de Compromisso CSP (contratualização interna)

A contratualização interna, realizada entre os ACES e as respetivas unidades funcionais é

formalizada com a assinatura das Cartas de Compromisso. Nesta fase, efetua-se a

aproximação entre a oferta e a procura (necessidades em saúde), tendo em conta o

preconizado pela política de saúde em vigor para o período, as restrições orçamentais e

outros condicionalismos associados à negociação e à partilha do risco em saúde.

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plano de Ação Regional - Alentejo 2020 - Área Específica da

Saúde

O Plano de Ação Regional - Alentejo 2020 é o documento que integra e articula

regionalmente as diferentes dimensões do desenvolvimento económico e social do

Alentejo. O documento em referência reflete a visão e os objetivos estratégicos de

desenvolvimento propostos para a área da saúde,

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 
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Ação de Saúde de Crianças e Jovens em Risco

Reestruturar os modelos organizativos dos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em

Risco/Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, mantendo a

preparação técnica

dos profissionais, com mecanismos de resposta concertados através de circulação

atempada

de informação pertinente e integração dos vários programas de saúde.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Rastreio Precoce das Perturbações de Desenvolvimento em

Crianças Elegíveis para o SNIPI
Implementação de um modelo de rastreio precoce dos casos de perturbação ou de risco

do desenvolvimento em crianças com menos de 3 anos de idade, com vista à sua rápida

sinalização, avaliação e acompanhamento pelo SNIPI.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Perturbações da Linguagem em Crianças no SNIPI:

Caracterização e Abordagem Comunitária Preventiva das

Dimensões do Desenvolvimento

Investigar a natureza das dificuldades encontradas no desenvolvimento da linguagem

em tão grande número de crianças e procurar formas de atuação, de âmbito

comunitário, para promover a estimulação do desenvolvimento da linguagem e

comunicação em todos os contextos de vida das crianças.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Garantir a adesão de 100 Agrupamentos escolares ao Programa Escolas Livres de

Tabaco (PELT)
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Elaborar e implementar o Projeto de Vigilância da Exposição ao Fumo de Tabaco em

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas na Região de Saúde do Norte
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a redução da exposição ao fumo de tabaco ambiental e da exposição a outros

determinantes (publicidade, promoção e outros) 
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a prevalência e a incidência do consumo de tabaco na comunidade, por grupos

etários, em grupos modelo e/ ou grupos vulneráveis. 
Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Dar resposta às necessidades formativas das equipas PASSE locais Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Implementar o PASSE em todos os ACES/ULS da região Norte Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Elaborar e implementar um Programa Regional de Intervenção em Meio Prisional

(PRIMP)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida

Efetuar o projeto de investigação “Identificação das necessidades psicossociais e

respostas sociais existentes entre os doentes infetados pelo VIH/sida na região Norte de

Portugal”

Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Melhorar o desempenho e aumentar o

rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Implementar o PRESSE em todos os ACES/ULS da região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

ARS Norte
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Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)

Dar resposta às necessidades formativas das equipas PRESSE locais e das

Escolas/Agrupamentos de Escolas (professores coordenadores de educação para a

saúde e psicólogos)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Autoestima Garantir o apoio psicossocial aos trabalhadores do sexo que dele necessitem.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Autoestima Garantir o apoio psicológico aos trabalhadores do sexo que dele necessitem.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Promover a utilização de preservativo (masculino) nos contactos sexuais, nas mulheres

contactadas

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas
Monitorizar a ocorrência de doença coletiva de natureza infeciosa ou tóxica, causada

pelo consumo de géneros alimentícios ou água, na região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância Epidemiológica de Zoonoses
Conhecer a situação epidemiológica das principais zoonoses na população humana da

região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Coordenação Regional do SINAVE (Sistema Nacional de

Informação de Vigilância Epidemiológica) 

Operacionalizar a desmaterialização da notificação obrigatória de doenças

transmissíveis, promovendo a informação/formação  junto dos profissionais de saúde

da região norte, implementação da aplicação informática de suporte ao SINAVE e apoio

na sua utilização.

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Coordenação Regional do Programa Nacional de Eliminação

do Sarampo (PNES)

Operacionalizar o PNES à nível regional, no que respeita à vigilância cínica e

epidemiológica dos casos possíveis /prováveis/confirmados de sarampo e ainda a

gestão de casos e surtos, promovendo a adesão às recomendações pelos vários público-

alvo (profissionais de saúde, população em geral).

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde.

ARS Norte
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Vigilância Sanitária de Água de Consumo Humano

1. Uniformizar procedimentos relativos à vigilância sanitária da água de consumo

humano; 2. Prevenir riscos para a saúde

dos consumidores; 3. Dar cumprimento às normas legais que

estabelecem a vigilância da água de consumo humano por parte das Autoridades de

Saúde.  

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Vigilância Sanitária de Piscinas

1. Uniformizar procedimentos relativos à vigilância sanitária de piscinas na região Norte;

2. Promover a saúde e segurança dos utilizadores

e trabalhadores das piscinas; 3. Fomentar a

cooperação activa com os gestores das piscinas, na perspetiva da melhoria contínua da

qualidade da água, da salubridade e segurança das infra-estruturas e dos espaços físicos 

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Costeiras e de

Transição

1. Actualizar a caracterização e a avaliação das condições de segurança e funcionamento

das instalações envolventes das zonas balneares da região norte;

2.Melhorar a articulação dentro dos serviços de saúde pública e destes com as

restantes entidades envolvidas. 

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Interiores

1. Actualizar a caracterização e a avaliação das condições de segurança e funcionamento

das instalações envolventes das zonas balneares da região norte;

2.Melhorar a articulação dentro dos serviços de saúde pública e destes com as

restantes entidades envolvidas. 

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais

1. Vigiar as condições de funcionamento dos estabelecimentos termais;

2. Determinar as medidas correctivas

necessárias à defesa da saúde pública;

3. Dar cumprimento às normas legais que estabelecem a vigilância de

estabelecimentos termais por parte das Autoridades de Saúde.

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

Vigilância Sanitária em Oficinas de Engarrafamento

1. Vigiar as condições de exploração, acondicionamento e comercialização das oficinas

de engarrafamento; 2. Determinar as medidas corretivas necessárias à

defesa da saúde pública; 3. Dar

cumprimento às normas legais que estabelecem a vigilância sanitária da qualidade da

água para consumo humano.

Saúde em Todas as Politicas, 

Regulação do sector; 

REVIVE (Rede de Vigilância de Vetores)

1. Identificar as espécies de vetores artrópodes hematófagos existentes, para serem

detetadas atempadamente variações em número e sazonalidade nas populações destes

vetores, tal como identificar os artrópodes infetados e determinar a prevalência de

surtos entre humanos; 2. Dar cumprimento, na Região Norte,

ao protocolo celebrado entre as ARS, DGS e INSA que criou uma Rede de Vigilância de

Vetores (REVIVE) a nível nacional.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plano de Contingência Regional para Temperaturas

Extremas Adversas (PCRTEA)

Minimizar os efeitos negativos do calor intenso na saúde da população; Fazer cumprir as

normas da DGS que definem a aplicação de um PCRTEA.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Programa de Vigiância da Qualidade do Ar Interior (PVQAI)

Determinar a qualidade do ar interior (QAI) (conforto térmico e CO2) das Unidades de

Cuidados de Saúde Personalizados – UCSP e das Unidades de Saúde Familiares – USF da

região Norte Dar resposta a eventuais

reclamações relacionadas com o desconforto térmico e ventilação dos edifícios de

serviços com implicações a nível da saúde pública

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Orientação da Direção-Geral da Saúde - Prática de

massagens nas praias

Participar na implementação nacional da Orientação da Direção-Geral da Saúde relativa

à prática de massagens nas praias

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

ARS Norte

25/28



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Protocolo de Colaboração

Em funcionamento consultas de planeamento familiar ao nível das unidades funcionais

dos cuidados de saúde primários.

 

No âmbito da assinatura de um protocolo entre a ARS Norte IP e o Instituto Português

da Juventude, os jovens da região norte têm ainda ao seu dispor os serviços dos

Gabinetes de Apoio à Sexualidade Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das

Delegações Regionais do Instituto Português da Juventude.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-Lei nº 281/2009 - Sistema Nacional de Intervenção

Precoce

na Infância (SNIPI)

O SNIPI funciona através da actuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da

Solidariedade Social, da Educação e da Saúde, conjuntamente com o envolvimento das

famílias e da comunidade. A subcomissão de Coordenação Regional Norte é constituída

por profissionais designados pelo 3 Ministérios e têm como principais competências:

a) Apoiar a Comissão de Coordenação do SNIPI e transmitir as suas orientações aos

profissionais que compõem as Equipas Locais de Intervenção (ELI) - a ARS Norte tem 29

ELI; 1) Coordenar a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, segundo

orientações do plano nacional de acção - a ARS Norte disponibiliza Recursos Humanos;

2) Proceder à recolha e actualização contínua da informação disponível e ao

levantamento de necessidades da Região, contribuindo para a base de dados nacional;

3) Planear, organizar e articular a acção desenvolvida com as equipas locais de

intervenção e os núcleos de supervisão técnica; 4) Acompanhar a implementação das

equipas locais de intervenção; 5) Designar o elemento coordenador de cada ELI; 6)

Integrar/acompanhar os núcleos de supervisão técnica de dimensão distrital,

constituídos por profissionais das

várias áreas de intervenção das entidades previstas no n.º 1, do artigo 1º do presente

regulamento, podendo convidar para o efeito personalidades das áreas cientificas e

académica.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 13332/2012. DR 197 SÉRIE II de 2012-10-11

Designa para integrar a comissão técnico científica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., os representantes da Direção-Geral de Saúde, de cada uma das

Administrações Regionais de Saúde, I. P., da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

duas personalidades de reconhecido mérito técnico científico na área da emergência

médica

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Programas de Contingência para Temperaturas Extremas

Adversas
Minimizar o impacto de Temperaturas Extremas na Saúde das Populações Saúde em Todas as Politicas

Relatórios de vigilância Sanitária das Zonas Balneares - 2011,

2012 e 2013
Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Saúde em Todas as Politicas

Orientações Saúde Ocupacional
Elaboração de recomendações para a intervenção no âmbito da Saúde Ocupacional por

parte dos ACES
Saúde em Todas as Politicas

Elaboração de Normas de Controlo das Águas Definição dos parâmetros para vigilância das águas de consumo humano Saúde em Todas as Politicas

Criação de Serviços de Medicina do Trabalho
Dar cumprimento ao enquadramento legislativo para fornecimento aos profissionais de

saúde de um serviço de higiene, saúde e segurança no trabalho
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Promoção da Saúde em Saúde Escolar Implementação de Programa de Promoção da Saúde no ãmbito da Saúde Escolar Saúde em Todas as Politicas

SIM - Sistema de Informação Multidisciplinar
Sistema de recolha de informação sobre o trabalho multidisciplinar desenvolvido no

âmbito dos CAD. Sistema de prescrição farmacológica.

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Apreciação e parecer sobre o Dec. Lei nº 138/2013, de 89

Outubro

Formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do

Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social

(IPSS), enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

ARS LVT
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Apreciação e parecer de projetos de diplomas Apreciação proposta de novos Estatutos da ERS
Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Grupo de Trabalho para a Definição de Linhas Orientadoras

para a Mediação Social e Comunitária

"Este grupo de trabalho tem como finalidade conceber e consensualizar um conjunto de

linhas orientadoras para o desenvolvimento da mediação social e comunitária."

(Informação SICAD)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos

Comportamentos Aditivos e nas Dependências

O documento que apresentamos foi construído em colaboração com as cinco ARS e tem

como objetivo de fornecer diretrizes e recomendações sistematizadas que permitam

auxiliar os profissionais no desenho, implementação e avaliação de intervenções no

âmbito da promoção da saúde e prevenção dos CAD. Este guia foi também elaborado

com o objetivo de fornecer

orientações que promovam a homogeneidade das práticas e ainda qualidade e eficácia

na intervenção promovida e levada a cabo pelos diferentes entidades e agências que

atuam nesta

área. Contudo, as orientações que são propostas, não excluem outras dimensões para a

intervenção que se venham a considerar pertinentes.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Programa Nacional de Saúde Escolar | 2014

Participação na elaboração do novo Programa Nacional de Saúde Escolar 2012-2016.

O novo Programa de Saúde Escolar visa contribuir para a melhoria dos níveis de

literacia em saúde, a adoção de estilos de vida saudáveis, a inclusão de crianças e jovens

com necessidades de saúde especiais e um ambiente escolar seguro e sustentável. Este

grupo de trabalho pretende definir linhas orientadoras para intervenção das equipas de

saúde escolar dos ACES e tem estado a ser discutido. As datas para a conceptualização

do Programa Nacional de Saúde Escolar, mantem-se, isto é:

a. Conclusão do draft para discussão pública até  7 de abril; 

b. Em discussão publica até 9 de maio;

c. Integração dos contributos até final de maio.

Saúde em Todas as Politicas

Instrução n.º 5/2013 do GCCI/MS, de 28 de fevereiro

Garantir ao GCCI o acesso a informação sobre o cumprimento da Lei dos Compromissos

e Pagamentos em Atraso, cuja recolha, ao nível das entidades públicas empresariais, é

efetuada pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS LVT
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Programa de Eficiência Energética na Administração Pública

(ECO.AP - Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011,

de 9 de Dezembro)

Planos sectoriais de baixo carbono, para cada Ministério

(Resolução do Conselho de Ministro n.º 93/2010, de 26 de

Novembro)

Gestor Local de Energia e Carbono em todas as entidades

públicas do sector da saúde (Despacho n.º 8662/2012, de 28 

de junho) 

Gestor Local de Energia e Carbono em todas as entidades

públicas do sector da saúde (Despacho n.º 8662/2012, de 28 

de junho) 

Compete ao Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC), de cada entidade pública do

sector da saúde:

a) Garantir a monitorização trimestral dos consumos e dos custos com eletricidade, gás,

água e da produção de resíduos, submetendo a respetiva informação, até ao 30.º dia

após o final de cada trimestre, junto da respetiva ARS, se hospital, centro hospitalar,

unidade local de saúde ou ACES, ou junto da ACSS, I.P., para as restantes entidades

públicas do sector da saúde.

b) Promover a implementação das medidas constantes no Guia indicado no número 2,

ou de outras do mesmo âmbito, e monitorizar os efeitos da sua implementação,

prestando informação sobre o estado de implementação das mesmas, até ao 30.º dia

após o final de cada trimestre, junto da respetiva ARS ou da ACSS, I.P., conforme

aplicável.

c) Identificar medidas específicas a implementar na sua entidade, que contribuam para

as metas definidas no número 1.

d) Promover a realização de pelo menos uma ação de sensibilização dirigida aos

utilizadores das instalações e equipamentos da sua entidade, até ao final de 2013.

Regulação do sector; 

Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios

Avaliação da implementação, pelos estabelecimentos

hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, Agrupamentos

de Centros de Saúde e Unidades Privadas de Saúde, do

regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de

Novembro e regulamentado pela Portaria n.º 1532/2008, de

29 de Dezembro.

Verificar o cumprimento do estabelecido nos diplomas legais relativos à segurança

contra incêndios, elaborando planos de emergência internos, caso os mesmos ainda não

existam, ou adaptando, às novas regras, os que se encontram em vigor.

Regulação do sector; 

Auditoria aos processos de Licenciamento de UPSS

Incremento dos pedidos de licenciamento muito devido ao procedimento simplificado.

Necessidade de se proceder às vistorias posteriores como previsto e como forma de

garantia de qualidade e segurança.

Regulação do sector

Auditoria à execução de protocolos/contratos de prestação

de serviços celebrados entre os estabelecimentos oficiais

(instituições do Serviço Nacional de Saúde) de Portugal

Continental e a Clínica dos Arcos para a realização de

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

Avaliar a conformidade, com os requisitos legais e contratuais vigentes, dos protocolos

assinados, no âmbito da realização da IVG, entre a CArcos e as entidades hospitalares do 

SNS, sitas em Portugal Continental, que resultou na necessidade de celebração de novos

protocolos entre as instituições do SNS e a Clínica dos Arcos, negociando condições que

melhor se adaptem às necessidade e práticas seguidas, por forma a evitarem encargos

financeiros por atos médicos realizados em duplicado.

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde;

Ação conjunta com a IGMSSS 
Controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e de atribuição de

subsídio de doença

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

IGAS
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Análise de Incidentes e de Eventos Adversos

promover a aprendizagem sobre as respetivas causas e prevenir a sua recorrência,

identificar as causas raiz do evento e procurar atuar sobre essas causas e metodologia

de desenvolvimento da Análise das Causas Raiz

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Guia para os gestores locais Manual explicativo da plataforma SNNIEA para os Gestores Locais do sistema
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Relatório do Estudo Nacional de Prevalência de Infeção nos

Cuidados Continuados 

Documento sobre a prevalência de infeção uso de antimicrobianos nos cuidados

continuados 

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Relatório da Campanha de Higiene das Mãos 2011 
Avalia a evolução da Campanha das Mãos, desde a sua implementação, dando realce

aos resultados obtidos em 2011

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde.

Avaliação da Cultura de Segurança
Analisa os resultados do estudo piloto da avaliação de cultura de segurança realizado

em sete Unidades Hospitalares em Portugal. 
Saúde em Todas as Politicas

Orientação nº 002/2013 de 18/02/2013 Processos Assistenciais Integrados
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Orientação nº 004/2012 de 31/01/2012 Candidatura a Centros de Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2010)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2010.
 Regulação do sector

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2011)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2011.
 Regulação do sector

Relatório da Vigilância Epidemiológica das Infeções

Nosocomiais da Corrente Sanguínea (PNCI - 2012)

Relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica das infecções

nosocomiais da corrente sanguínea no ano de 2012.
 Regulação do sector

Portaria n.º 243/2013. DR 78 SÉRIE II de 2013-04-22

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo consultivo da Direção Geral

daSaúde, para recomendação de estratégias apropriadas baseadas na melhor evidência

científica disponível sobre o impacte da doença e da vacinação

Regulação do sector

Despacho n.º 17067/2011. DR 243 SÉRIE II de 2011-12-21

Programa Nacional de Vacinação - Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Aprova o esquema de vacinação universal recomendado do Programa Nacional de

Vacinação 2012

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Vacinação

Prevenção e controlo das doenças abrangidas no PNV: atualização de acordo com a

evidência científica e um conjunto de indicadores (carga da doença; ganhos em saúde;

eficácia e segurança da vacina; estudos de custo-benefício e custo-efetividade);

Cumprimento de metas internacionais no controlo/eliminação/erradicação de doenças

preveníveis pela vacinação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Objetivos para o Sistema de Saúde - Obter Ganhos em Saúde

DGS
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Programa Nacional de Eliminação do Sarampo

Obter o estatuto europeu de país com o sarampo eliminado, através: manter coberturas

vacinais ≥95%; diminuição de bolsas de população suscetível; vacinação de profissionais

de saúde e viajantes; reforço da vigilância clínica, laboratorial e epidemiológica;

adequada gestão de casos e surtos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Programa Nacional de Erradicação da poliomielite
Manter a poliomeiltie eliminada em Portugal e manter o estatuto europeu de país com

a poliomielite eliminada

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 9972/2011. DR 152 SÉRIE II de 2011-08-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2011-2012, emitidas a partir de 1 de Agosto de

2011, são válidas até 31 de Dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 11323/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2012-2013, emitidas a partir de 1 de agosto de

2012, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 10366/2013. DR 152 SÉRIE II de 2013-08-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2013-2014, emitidas a partir de 1 de agosto de

2013, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Programa Nacional de Saúde ocupacional 2º Ciclo 2013-2017 Promover os ganhos em saúde e garantir o valor da saúde dos trabalhadores. Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Monitor ACES Analisar clusters e projetar os indicadores de saúde por grupos de ACeS e por NUTS II

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Painel Infofamilia

Criar um painel nacional de base familiar para a monitorização do estado de saúde e

avaliar a situação de insegurança alimentar de agregados familiares em Portugal

continental;

Avaliar situações de saúde associadas a condições socio económicas.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

An equity-focused Health Impact Assessment of Changes on

Portuguese Tobacco legislation/

Avaliação do Impacto na Saúde, com foco na equidade, das

alterações da Lei do Tabaco

Avaliação de Impacto na Saúde da lei 37/2007 de 31 de Agosto, com foco na equidade.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

GeoSaude (ex Websig)
Sistema de monitorização de indicadores associado ao Plano Nacional de Saúde e

Programas Prioritários de Saúde

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Dashboard de indicadores de saúde
Analisa mensalmente a evolução de indicadores de saúde considerados muito

importantes.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Sistema Nacional de Informação de Vigilância

Epidemiológica (SINAVE)

Vigilância epidemiológica das doenças que integram o sistema – desmaterialização da

notificação clínica

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

DGS
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Relatório Infofamilia

Monitorização do impacto da crise económica no estado de saúde a nível familiar; 

Avaliação da Segurança Alimentar e outras questões de saúde relacionadas com

condições socioeconómicas, em agregados familiares portugueses.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Diabetes Factos e Números
Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação da diabetes e das suas

complicações

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Morbilidade Hospitalar - Serviço Nacional de Saúde

Publicação, referente à morbilidade registada em 2012, tem carácter preliminar em

virtude de se basear na base de dados disponibilizada pela ACSS no final do mês de

março. 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Natalidade, mortalidade infantil e perinatal - 2007-2011

Neste documento são apresentados indicadores de natalidade, mortalidade Infantil,

fetal e perinatais relativos ao período 2007-2011, elaborados a partir dos dados

disponibilizados pelo INE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Evolução da Doença do Legionário em Portugal Vigilância epidemiológica 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Evolução da Tosse Convulsa 2012 Vigilância epidemiológica 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Incidência da Brucelose em Portugal ano de 2012 Vigilância epidemiológica Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde

Pública

Promoção de atividades de investigação e formulação de propostas que visem a

prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão vetorial

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Vigilância epidemiológica da gripe sazonal em unidades de

cuidados intensivos

A partir de uma rede sentinela de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de

participação voluntária, estimar semanalmente a proporção de novos casos de gripe

admitidos em UCI e caracterizar esses casos em relação ao sexo, grupo etário, duração

do internamento, estado vacinal, presença de fatores de risco, terapêutica prescrita,

tipo e subtipo dos vírus influenza identificados e resistência aos antivirais e ainda a

letalidade por gripe em UCI.

Regulação do sector

Exercício GUARDEX 2013

Testar e avaliar a coordenação entre vários níveis de resposta a um alerta de saúde

pública (nacional, regional e internacional), a partir de cenário com simulação de doença

respiratória aguda entre grupo de imigrantes ilegais, a bordo de navio.

Regulação do sector

PREVADIAB 2

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação da diabetes e das suas

complicações;

Elaborar estudo da Incidência e Fatores de Risco da Diabetes tipo 2 em amostra de

população do estudo PREVADIAB 2.

Regulação do sector

Projeto DOCE

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação da diabetes e das suas

complicações;

Elaborar relatório sobre o Registo de Crianças e Adolescentes com Diabetes tipo 1 -

DOCE.

Regulação do sector

Estudo coorte do TICO

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação da diabetes e das suas

complicações;

Publicar estudo de coorte retrospetivo e prospetivo sobre o internamento de crianças e

jovens com Diabetes tipo 1 (TICO).

Regulação do sector

Estudo da mortalidade por diabetes a nível nacional nas

certidões de óbito 2011
- Saúde em Todas as Politicas

DGS
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Elaborar projeto de cooperação para melhoria da aplicação

de recolha de dados dos ROR 

Vigilância epidemiológica.

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação na área da recolha de

dados dos Registos Oncológicos.

Regulação do sector

Criação do Registo Nacional de Doenças Cérebro

Cardiovasculares.

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico de situação através da criação do

Registo Nacional de Doenças Cérebro Cardiovasculares.
Regulação do sector

Estudos de incidência nacional das doenças cérebro

cardiovasculares.
Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico de situação Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do serviço de

transporte inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte.

Protocolo com a Administração do Hospital de São João e a Administração Regional de

Saúde do Norte 
Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do Serviço de

Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico da Região Sul.

Protocolo com a Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE, a Maternidade

Alfredo da Costa e a Administração Regional de Lisboa e vale do Tejo 
Regulação do sector

Relatório Mensal Apresenta a monitorização numa base mensal da atividade operacional do INEM Regulação do sector

Obtenção de certificações ISO 9001 nos âmbitos:

Processo de concessão de alvarás e/ou certificados de vistoria a ambulâncias de

transporte de doentes (Dezembro/2011); Programa Nacional de Desfibrilhação

Automática Externa (junho/2012); 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Implementação do PNDAE

Com o objetivo de desenvolver uma rede de desfibrilhação automática externa de

forma a integrar as atividades de DAE na cadeia de sobrevivência. Esta aposta visou

aproximar o DAE e as competências necessárias à sua utilização, de toda a população,

por forma a melhorar a possibilidade de sobrevivência após uma paragem

cardiorrespiratória. Teve, por isso, que assentar em dois grandes eixos de intervenção:

DAE nas viaturas de emergência e DAE nos Espaços públicos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Via Verde AVC
Programa que tem por objetivo orientar os doentes com sinais e sintomas de AVC para

o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Coronária

Programa que pressupõe a identificação precoce de uma situação de enfarte agudo do

miocárdio e o seu transporte célere até ao local mais próximo disponível com

capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão arterial.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Via Verde Trauma

Define os procedimentos a seguir quando são recebidas vítimas de trauma nas

urgências dos hospitais. Este procedimento nasce da necessidade reconhecida de

melhorar a resposta hospitalar às vítimas deste tipo de patologia, através da

identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos mecanismos de pedido

de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de socorro e da definição do

encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores condições de

tratamento definitivo.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

INEM
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Via Verde Sépsis

Visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde um

protocolo de identificação rápida e inicio imediato de medidas terapêuticas a todos os

doentes com Sépsis grave.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Implementação do PNDAE (ver TEMA: Saúde Pública) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alargamento do transporte de recém-nascidos a pediátrico

Alargamento do sistema de transporte de doentes críticos em idade neonatal (Recém

Nascidos) a um sistema organizado de transporte inter-hospitalar que respondesse de

forma regular e uniforme a todas as crianças (até aos 18 anos), que necessitem de

cuidados intensivos e tratamento em unidades especializadas, com recursos técnicos e

humanos adequados à gravidade da sua situação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Comissão para Informatização Clínica (CIC), criada em finais

de 2011, 

O INEM participa enquanto elemento integrante. Projeto da nova orientação estratégica

para a informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde SNS em harmonia com as

diretrizes do Ministério da Saúde.

Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Proposta para o desenvolvimento e implementação Sistema

de Informação Geográfica de Planeamento em Saúde

(SIGPS), pelo Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho

Ministro da Saúde (MS) n.º 6250/2013, de 14 de maio

(publicação)

A proposta para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Informação

Geográfica de Planeamento em Saúde (SIGPS), objectiva:

(i) localizar estabelecimentos de saúde;

(ii) georreferenciar, mapear e quantificar fenómenos demográficos, epidemiológicos,

actividade assistencial e rácios de produtividade;

(iii) monitorizar e avaliar a actividade dos serviços do SNS, contribuindo para o estudo

prospectivo de suporte à decisão;

(iv) sustentar e facilitar a referenciação entre os vários níveis de cuidados;

(v) garantir a interoperabilidade, integrando informação das diversas aplicações core do

Sistema de Saúde. Relatório Preliminar do GT já apresentado ao Senhor MS. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Plano de Desenvolvimento do Sistema de Informação da

Saúde

Plano de Desenvolvimento do Sistema de Informação da Saúde (PD-SIS), que servirá de

suporte à preparação dos contratos-programa entre a ACSS – entidade financiadora dos

Sistemas e Tecniologias de Informação e Comunicação da Saúde, e a SPMS, de acordo

com o regime legal em vigor. Do seu ponto de vista quais as principais deficiências e

dificuldades do sistema de informação,

Que acções correctivas recomenda para ultrapassar as deficiências identificadas,

Quais as mais importantes acções (projectos, tarefas, iniciativas, ...) que devem ser

postas em prática nos próximos três anos,

Para onde deve evoluir o Sistema de Informação da Saúde,

Que modelo de governação deve ser implementado para as TIC no Ministério da Saúde

e qual o papel que antevê para a sua instituição, bem como para os demais actores do

sistema de saúde.

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

USF: Plano de Aplicação de Incentivos Institucionais (PAII)

Manual de procedimentos para a elaboração e pedido de satisfação de incentivos

institucionais no âmbito da avaliação anual das Unidades de Saúde Familiar (Portaria n.º

301/2008, de 18 de Abril)

Acreditação dos serviços de saúde

INEM

ACSS

ARS Algrave

ARS Centro
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Equipa Regional Multidisciplinar de Apoio ao Grupo de

Trabalho de análise dos planos estratégicos (ERMA-GT) 

Constituição de equipa com capacidade decisória e participação de todas as instituições

EPE da região para debate e entendimento sobre as linhas de planeamento estratégico

a adotar nas instituições e na região

Regulação do sector

Regularização de procedimentos na faturação
Iniciativa de normalização dos procedimentos de faturação e validação, alterados com a

transferência de responsabilidade financeira para os Hospitais de Origem.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Decreto-Lei185/2012

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.à 189/2000, de 12 de agosto, aditando à

lista A do seu anexo II os testes à variante da doença de Creuzfeldt-Jakob (vDCJ) para

rastreio sanguíneo, diagnóstico e confirmação, transpondo a Diretiva n.º 2011/100/UE,

da Comissão, de 20 de dezembro de 2011 

Linhas de orientação clínica

Tuberculose em Portugal no período 2008-2012
Avaliação da taxa de confirmação laboratorial no INSA e padrão de susceptibilidade aos

antibacilares. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1755
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Investigação laboratorial de toxinfecções alimentares (2008-

2011)

Estudo epidemiológico laboratorial no âmbito das toxinfecções alimentares ocorridas

entre 2008 e 2011. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1747
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2011

Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-

Net) Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network

(EARS-Net) Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance

Network (EARS-Net) 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/702 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

5º Inquérito Nacional de Saúde

Trabalho de preparação em parceria com o Instituto Nacional de Estatística.

Documento de trabalho em elaboração.
Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce em Portugal-

Relatório 2012

O Programa Nacional de Diagnóstico Precoce visa identificar doenças nas primeiras

semanas de vida do bebé de forma a possibilitar uma intervenção precoce e a impedir a

ocorrência de atraso mental, doença grave irreversível ou morte da criança.  (em breve

disponível no repositório do INSA) http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1112

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa Nacional de Diagnóstico Precoce em Portugal-

Relatório 2011
Relatórios Nacionais http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1732 Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional De Vigilância da Gripe: Relatório da

Época 2012/2013

Resultados da vigilância epidemiológica da gripe em Portugal através da caraterização

clínica e laboratorial da doença. Os resultados obtidos servem o propósito de orientação

e planeamento de medidas de prevenção e controlo da gripe.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1183

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional De Vigilância da Gripe: Relatório da

Época 2011/2012

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1732

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1183

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Infeção VIH/SIDA 2012 – A Situação Em Portugal 

O conhecimento da dinâmica da infeção por VIH é da maior importância para o desenho

e otimização dos programas de intervenção, fundamentais para a redução da incidência

da infeção VIH e SIDA no país.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Infeção VIH/SIDA 2011 – A Situação Em Portugal 
http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Paginas/26anosvigilancia.as

px

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Doença Meningocócica Invasiva em Portugal - Relatório

2011 

A doença meningocócica, endémica em Portugal, constitui um grave problema de saúde

pública devido à sua alta incidência em crianças menores de quatro anos, à taxa de

letalidade e de sequelas graves. A vigilância epidemiológica realiza-se com a

colaboração dos laboratórios da rede hospitalar pública e privada e coordenado pelo

INSA.  http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1577

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Centro

INFARMED

INSA
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Médicos Sentinela: Relatório de Atividades 2011 

A Rede Médicos Sentinela é uma rede de médicos de Medicina Geral e Familiar cuja

atividade profissional se desenvolve em Centros de Saúde e que, voluntariamente,

notificam casos ou episódios de doença e de outras situações relacionadas com a saúde

das pessoas inscritas nas respetivas listas de utentes. Os principais objetivos da Rede

são: fazer investigação clínica, epidemiológica e em serviços de saúde; estimar taxas de

incidência anuais de algumas doenças e fazer vigilância epidemiológica.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1150

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Estudo bioquímico de portadores de hemoglobinopatias
Casuística de hemoglobinopatias em Portugal entre 2010 e 2013.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1745

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

REVIVE - REDE DE VIGILÂNCIA DE VETORES

A resposta e vigilância das autoridades de saúde a este assunto conduziram à criação do

REVIVE, que arrancou em 2008, e que responde à necessidade de melhorar o

conhecimento sobre as espécies de vetores presentes no país, a sua distribuição e

abundância, contribuindo para o esclarecimento do seu papel como agentes de

transmissão de doença, assim como detetar atempadamente introduções de espécies

invasoras com importância em Saúde Pública. 

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/DoencasInfecciosas/AreasTra

balho/EstVectDoencasInfecciosas/Paginas/Revive.aspx

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

RENAC - Registo Nacional de Anomalias Congénitas 

O RENAC é um registo epidemiológico de base populacional, que visa a vigilância

epidemiológica e a investigação das anomalias congénitas em Portugal. São registadas

anomalias congénitas em recém-nascidos (até ao final do período neonatal), fetos

mortos e interrupções médicas de gravidez. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1257

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

European Health Examination Survey (EHES) / Inquérito

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF)

O Inquérito de Saúde com Exame Físico tem como objetivo construir conhecimento

científico sobre a saúde da População residente em Portugal, disponibilizando

informação que apoie as atividades de planeamento e avaliação em saúde e, assim,

potenciar a adequação das políticas nacionais às necessidades de bem-estar da

população. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/981

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ECOS - Em casa observamos - Uma “observação” sobre a

utilização de cuidados preventivos pela mulher

As doenças com maior impacto na saúde da mulher devem merecer uma atenção

especial e, se a evidência científica assim o indicar, serem objecto de práticas

preventivas, nomeadamente, de exames de rastreio, de acordo com protocolos de

actuação orientadores de quem deve ser rastreado, da idade de início, do intervalo e

descontinuidade do rastreio e da sensibilidade e especificidade que se pode esperar dos

respectivos testes, entre outros. Neste contexto realizou-se o presente estudo, de

modo a contribuir para aumentar a informação e conhecimento sobre a situação dos

cuidados preventivos da população feminina de Portugal Continental. 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/348

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Sistema ICARO

A ocorrência de ondas de calor, que se verifica com alguma frequência em Portugal

Continental, tem um grande impacto em termos de mortalidade, sendo reconhecida

como um problema de saúde pública. Desde 1999 que Portugal possui um sistema de

vigilância de ondas de calor sistema de vigilância ícaro em funcionamento de Maio a

Setembro. Este sistema mostrou toda a sua potencialidade com a ocorrência da onda de

calor de 2003 mas trouxe também a oportunidade de continuar a caminhar no sentido

de fazer a melhor previsão deste tipo de eventos e assim construir modelos de medição,

previsão e monitorização do impacto das ocorrências de ondas de calor na mortalidade

humana.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1650

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema VDM

O sistema VDM (Vigilância Diária da Mortalidade) vigia a mortalidade por todas as

causas, desagregada por sexo e idade, utilizando dados de rotina obtidos por protocolo

junto do Ministério da Justiça. http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1254

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Sistema EVITA

O sistema EVITA (Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes) baseia-se

numa amostra de serviços de urgência, hospitais e centros de saúde e gera indicadores

desagregados por sexo, grupo etário, mecanismo de lesão, tipo de acidente, parte do

corpo atingida, local e atividade no momento da ocorrência. Integra a “Joint Action on

Monitoring Injuries in Europe” (JAMIE). 

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1509

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto HERA

O Projecto HERA - Environmental risk assessment of contaminated estuarine

environment – a case study visa caracterizar vias potenciais de exposição humana a um

ambiente estuarino contaminado.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/608

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto EURO-EVA

O Projeto EuroEVA é a componente portuguesa do projeto multicêntrico Europeu I-

MOVE 2010/2011 ("Monitoring influenza vaccine effectiveness during influenza seasons

and pandemics in the European Union").

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1019

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Linhas de orientação clínica; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto Envelhecimento e Violência

A violência, enquanto fenómeno emergente no atual contexto do envelhecimento

demográfico, tem vindo a ganhar visibilidade crescente tanto no contexto internacional

como nacional. Estudos realizados indicam a existência de especificidades, tanto ao

nível da população-alvo, como do contexto em que muitos destes fenómenos ocorrem.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1149

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1553

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1038

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto Public Health Capacity: piloting Self Assessment Tool 

This document reviews the current policy and legislation instruments and tools in place

for delivering public health operations in the WHO European Region. It aims to underpin

and complement the European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities

and Services (EAP). It provides initial findings on the wide spectrum of legal and policy

frameworks at regional and global levels discovered by mapping the available public

health instruments and tools across 10 essential public health operations (EPHOs).

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1037

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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Biossegurança: situação em Portugal

A publicação pretende assegurar a atualização técnica e científica dos profissionais de

saúde no que se refere aos métodos utilizados na deteção de agentes patogénicos

muito perigosos, incluindo bactérias, vírus e toxinas, em amostras biológicas e

ambientais.

http://repositorio.insa.pt/handle/10400.18/1538

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação da Comissão Coordenadora do Tratamento das

Doenças Lisossomais de Sobrecarga

A Comissão assegura a monitorização e avaliação do tratamento das doenças

lisossomais de sobrecarga através da criação e manutenção de um Registo Nacional de

Doentes Portadores destas patologias e desenvolvimento de estudo de coorte. A

Comissão coordena-se com o INSA e com os centros de excelência nomeados pelas ARS.

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/02/033000000/0644606447.pdf

Regulação do sector;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 50/2013. D.R. n.º 74, Série I de 2013-04-16
Cria um novo regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em

locais públicos e em locais abertos ao público
Saúde em Todas as Politicas

Decreto-Lei n.º 54/2013. D.R. n.º 75, Série I de 2013-04-17
Procede à definição do regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e

comércio das novas substâncias psicoativas
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 381/2012. D.R. n.º 226, Série I de 2012-11-22
Primeira alteração ao Regulamento do Programa de Tratamento Cirúrgico da

Obesidade, aprovado pela Portaria n.º 1454/2009, de 29 de dezembro

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos

Aditivos e das Dependências 2013 – 2020  PNRCAD 

Documento estratégico, elaborado no âmbito da Estrutura de Coordenação para os

Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que terá uma

vigência até 2020

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Relatório da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional

de Emergência e Urgência (CRRNEU)

A proposta da CRRNEU aponta recomendações:

- Organização, gestão e estrutura

- Rede Nacional de Serviços de Urgência - Níveis de responsabilidade e pontos da rede

- Rede de ReferenciaçãoRede de Urgência / Emergência em Pediatria

- Rede Nacional de Viaturas de Emergência Médica

- Sistema de Helicópteros de Emergência Médica em Portugal Continental

- Recomendações sobre competências e formação em urgência/emergência 

- Requisitos para a informatização clínica dos serviços de urgência 

- Qualidade e indicadores de qualidade em urgência/emergência

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Conselho Nacional para a Oncologia Cria o Conselho Nacional para a Oncologia (CNO)
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Designa os membros do Conselho Nacional para a Oncologia (CNO) Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Dec-Lei n.º 54/2013, de 17 de Abril - AR
Novo regime de prevenção e protecção contra a publicidade e comércio das novas

substâncias psicoativas 
Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 154/2013, de 17 de Abril - AR Aprova a lista de novas substâncias psicoativas Política do Medicamento

Declaração de rectificação n.º 23/2013, de 08 de Maio -

PCM -SC

Rectifica o DL n.º 50/2013, de 16 de Abril sobre o novo regime de disponibilização,

venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos
Saúde em Todas as Politicas

Linhas de Orientação para a o Desenho da Intervenção

Preventiva no Consumo de Substâncias Psicoactivas Licitas e

Ilícitas 

Este documento pretende sistematizar as dimensões essenciais para o desenho da

intervenção em prevenção do consumo de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas e das

dependências e foi criado com o objetivo de orientar as equipas de prevenção do IDT,

I.P. e todos os técnicos que desenvolvem a sua intervenção nesta área.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Linhas de orientação clínica; 

SGMS
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Segurança e Saúde do Trabalho e a Prevenção do Consumo

de Substâncias Psicoativas: Linhas Orientadoras para

Intervenção em Meio Laboral

Trata-se de um instrumento conceptual e enquadrador, com preocupações

predominantemente pedagógicas e com utilidade para empresários, trabalhadores e

técnicos dos sectores público e privado, que desenvolvam atividades nesta área. O

documento pretende integrar as preocupações e sensibilidades do meio laboral e

reflete um conjunto de sugestões que visam dotar as organizações de um referencial

técnico-legal que responde à generalidade das diferentes situações no âmbito desta

problemática.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Linhas Orientadoras para o Tratamento e Reabilitação em

Comunidade Terapêuticas

Documento orientador dos procedimentos para licenciamento e operacionalização para

unidades privadas no âmbito do tratamento em comportamentos aditivos e

dependências, nomeadamente Comunidades Terapêuticas 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Modelo de avaliação da qualidade das unidades de

internamento atuantes na área da toxicodependência

Esta Guideline pretende avaliar a qualidade das unidades de internamento atuantes na

área da toxicodepenência, incluindo a área de intervenção da reinserção.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão

Estas Linhas Orientadoras pretendem sistematizar e harmonizar um conjunto de

orientações, que sustentem e potenciem a capacidade de intervenção das CDT,

consolidando a sua identidade e garantindo que estejam acessíveis ao universo dos

indiciados, famílias e outros parceiros, procedimentos, respostas e intervenções

idênticos, alcançar níveis de qualidade e eficácia superiores e, ainda, garantir uma base

de intervenção comum facilitadora da monitorização e avaliação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Novas Substâncias Psicoativas - O caso da Salvia Divinorum

Relatório final da investigação centrada numa NSP em concreto, a salvia divinorum . A

partir da uma recolha documental, reúne-se o essencial da informação disponível sobre

o consumo e a comercialização da substância em Portugal.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INPG/2012 - III Inquérito Nacional ao Consumo de

Substâncias Psicoactivas na População Portuguesa 2012

Descrição dos consumos de substâncias lícitas (tabaco, bebidas alcoólicas e

medicamentos), ilícitas (cannabis, cocaína, anfetaminas, ecstasy, heroína, LSD,

cogumelos alucinógenos) e das chamadas “legal highs”, assim como prevalências de

jogos a dinheiro (amostra representativa a nivel nacional e das NUT I e NUT II).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Consumos, Representações e Perceções das Novas

Substâncias Psicoativas entre Estudantes Universitários,

2013

Prevalências e Padrões de Consumo, Motivações, Sensações, Sintomas Físicos e Riscos

para a Saúde; e, Representações e Perceções sobre a Oferta de NSP (Rotulagem, Preços,

Qualidade, Aquisição, Pontos de Venda) (amostra de conveniência).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Consumos e estilos de vida dos estudantes do ensino

superior - U Lisboa

Retratar os estilos de vida dos estudantes da Universidade de Lisboa (ULisboa) nas

áreas da saúde e bem-estar, práticas desportivas e de lazer, alimentação, consumo de

bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas (amostra de conveniência).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório Anual 2011 - A Situação do País em Matéria de

Drogas e Toxicodependências 

Situação do país quanto a Caracterização e Evolução da situação (consumos, mercados,

tendências por drogas) e Respostas e Intervenções (áreas transversais e de missão).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

O Consumo de Bebidas Alcoólicas em Portugal. Prevalências

e Padrões de Consumo, 2001-2007

Consumo de álcool na população portuguesa (prevalências, experiências, frequências,

circunstâncias e contextos de consumo), com base nos inquéritos nacionais ao consumo

de substâncias psicoactivas

na população geral levados a cabo em 2001 e em 2007 (amostra representatova a

nacional e das NUT I e NUT II).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde
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INME/3.º Ciclo - Síntese de resultados do Inquérito Nacional

em Meio Escolar 2011 - 3.º Ciclo

Inquérito para caraterizar quer o consumo de substâncias psicoativas quer os respetivos

consumidores, e o acompanhamento, periódico, da evolução deste fenómeno

permitindo a análise de tendências e a identificação de necessidades de intervenção

preventiva. Realizou-se em 2001-2006-2011 (amostra representativa aos niveis

nacional, NUT I, NUT II, NUT III, e, Concelhos da Grande Lisboa e Grande Porto).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

INME/Secundário - Síntese de resultados do Inquérito

Nacional em Meio Escolar 2011 - Secundário 

Inquérito para caraterizar quer o consumo de substâncias psicoativas quer os respetivos

consumidores, e o acompanhamento, periódico, da evolução deste fenómeno

permitindo a análise de tendências e a identificação de necessidades de intervenção

preventiva. Realizou-se em 2001-2006-2011 (amostra representativa aos niveis

nacional, NUT I, NUT II, NUT III, e, Concelhos da Grande Lisboa e Grande Porto).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ESPAD/2011 - European School Survey project on Alcohol

and other Drugs

Inquérito Europeu para caraterizar a evolução do fenómeno do consumo de substâncias

psicoativas, nos alunos que completam 16 anos (no ano do estudo), em mais de 35

países Europeis. Realiza-se desde 1995, a cada 4 anos (amostra reprentativa a nível

nacional).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ECATD/2011 - Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e

Droga, em alunos do ensino público

Inquérito para caraterizar a evolução do fenómeno do consumo de substâncias

psicoativas, nos alunos que completam 13 a 18 anos (no ano do estudo). Realizou-se em

2003-2007-2011 (amostra reprentativa a nível nacional, de cada um dos seis gupos

etários).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório Anual 2010 - A Situação do País em Matéria de

Drogas e Toxicodependências 

Caracterização e Evolução da situação (consumos, mercados, tendências por drogas) e

Respostas e Intervenções (áreas transversais e de missão).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatório FNAS 2010-2012

Apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela participação no Fórum

que contribuiram para a prossecução de políticas eficazes, no sentido da redução dos

problemas ligados ao álcool, permitindo um conhecimento aprofundado das ações e

atividades desenvolvidas em Portugal, divulgando as boas práticas surgidas a nível

nacional, em consonância com a estratégia europeia e a estratégia global da OMS.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Avaliação Externa do Plano Nacional Contra as Drogas e as

Toxicodependências 2005-2012 (PNCDT).

Relatório da empresa Gesaworld SA, em cumprimento da adjudicação de procedimento

concursal externo, apresentado dentro do prazo contratualizado, 21 de Novembro. A

avaliação externa concluiu que os objetivos traçados em termos de redução da procura

e da oferta foram alcançados na sua globalidade, salientando os resultados obtidos em

termos de criação de uma rede global de respostas, integrada e de proximidade, que

oferece um leque diversificado de intervenções com vista a responder às necessidades

diagnosticadas dos indivíduos e baseada na evidência científica. Destaca ainda o reforço

da coordenação a nível político e técnico no território nacional, com resultados em

termos de melhoria da articulação e cooperação entre atores e a inclusão de novos

parceiros que operam de forma coerente. Sublinha também o reforço de uma cultura

de registo, monitorização e avaliação das intervenções e da introdução de orientações

de boas práticas. Em termos de recomendações, o relatório recomenda afiançar a

eficácia, a eficiência e qualidade logradas ao nível do planeamento, desenvolvimento e

avaliação das intervenções, evitando retrocessos em relação à situação geral atingida e

descrita no relatório, particularmente no contexto sócio-económico difícil, decorrente

da situação macro-económica restritivo. É necessário assegurar a capacidade de garantir 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto de conclusões do Conselho sobre a nova Estratégia

da UE em matéria de luta contra a droga (2012);  

Documento elaborado tendo em vista definir orientações para a nova estratégia da UE

de Luta contra a Droga

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2013 2020) (2012);     
Estabelece o enquadramento politico geral e as prioridades da politica a seguir pela a

UE em matéria de drogas para o período compreendido entre 2013-2020
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde
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Plano de Ação da UE em matéria de drogas 2013-2016

(2013)

O Plano segue a estrutura da Estratégia e articula-se em torno de dois domínios de

intervenção – redução da procura e da oferta de droga – e de três temas transversais:

(a) coordenação, (b) cooperação internacional e (c) investigação, informação, controlo e

avaliação. O Plano define um calendário, entidades responsáveis, indicadores e

instrumentos de avaliação.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Decisão do Conselho de 7 de Março de 2013 sobre a

aplicação de medidas de controlo à 4-metilanfetamina

(2013/129/UE) (2013)

A Decisão do Conselho baseia-se nas conclusões de um relatório formal de avaliação de

riscos associados à 4-MA elaborado em 2012 pelo Comité Científico alargado do OEDT,

com a participação adicional de outros peritos dos Estados Membros da UE, da

Comissão Europeia, da Europol e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento

Decisão de Execução do Conselho de 7 de outubro de 2013

que sujeita o 5-(2-aminopropil) indole a medidas de

controlo (2013) 

A Decisão do Conselho baseia-se nas conclusões de um relatório formal de avaliação de

riscos associados à 5-IT elaborado pelo Comité Científico alargado do OEDT, com a

participação adicional de outros peritos dos Estados Membros da UE, da Comissão

Europeia, da Europol e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Política do Medicamento

Assessment EU Alcohol Strategy

Ao aproximar-se o final da vigência da Estratégia da UE em matéria de álcool, foi

considerado pertinente fazer um balanço dos objetivos alcançados e iniciar a elaboração

de uma posição comum pós 2012.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Acordo contratual do Programa COPOLAD

Programa COPOLAD-Programa de Cooperação entre a América Latina e a UE sobre

políticas de luta contra droga, que tem como objetivo reforçar as capacidades e

incentivar o processo de elaboração de políticas de luta contra droga nas suas

diferentes etapas nos países da América Latina, bem como estabelecer uma ponte entre

os dois continentes em matéria de luta contra as drogas ilícitas. Este Programa, que teve 

início em janeiro de 2011, tem duração de 42 meses e um orçamento de 6 milhões de

euros, é liderado pela Espanha e conta ainda com a participação da França, Alemanha,

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

"Reflections on the concept of coherency for a policy on

psychoactive substances and beyond"

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Coherent Policy Expert Group, o Grupo

Pompidou publicou os resultados da investigação em matéria de coerência das políticas

relativas a substâncias psicoativas, reflexão na qual o SICAD tem vindo a participar

ativamente. A publicação "Reflections on the concept of coherency for a policy on

psychoactive substances and beyond", inclui um capítulo sobre Portugal, elaborado pela

representante do SICAD naquele grupo de peritos. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Unidades de Desabituação Públicas 2011 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Frame of Reference for the Prevention of Alcohol and Drug

Use in the Workplace

Instrumento produzido por um Grupo de peritos AD HOC no âmbito do Grupo

Pompidou do Conselho da Europa e no qual Portugal participou. Define matérias para

uma política comum aos diferentes países tendo em consideração as diferentes

legislações,organização e culturas nacionais.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Unidades de Desabituação Públicas 2010 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

SICAD

12/29



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Cartas de Compromisso do Fórum Nacional Álcool e Saúde

Decorrente do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e à

semelhança do que está a acontecer na Comissão Europeia, criou-se um fórum de

discussão onde serão debatidos, pelos vários interessados (Estado, através de todos os

Ministérios com intervenção nestas matérias; Organizações não governamentais;

representantes da Indústria; da Venda por grosso e a retalho; do Marketing e da

Publicidade; da Comunicação Social), os aspetos relacionados com a abordagem desta

matéria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Programa Troca de Seringas "Diz não a Uma seringa em

Segunda Mão"

O modelo de funcionamento do Programa Troca de Seringas aprovado por Despacho

Superior do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde de 14/12/2012

contempla a constituição de uma Comissão de Acompanhamento para fins de

monitorização do Programa

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Relatórios anuais de acompanhamento da Implementação

do protocolo de articulação interinstitucional entre o IDT,IP,

o ISS,IP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Elaborados por um Grupo de Trabalho, constituído por representantes do IDT,IP, o

ISS,IP e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Saúde em Todas as Politicas

Relatórios anuais de acompanhamento da implementação

da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-

Abrigo

Elaborados por um Grupo de Trabalho Interinstitucional, coordenado pelo ISS, I.P.,

responsável pela implementação, acompanhamento, e avaliação da Estratégia Nacional

para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo. 

Saúde em Todas as Politicas;  Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde: 

Linhas Orientadoras para a Mediação Social - documento

base.

Criado um grupo de trabalho com o objetivo de definir linhas orientadoras para a

Mediação Social. Este grupo integra técnicos do SICAD e dos CRI, com experiência e/ou

conhecimentos privilegiados face ao objetivo do grupo de trabalho, procurando

representar as diferentes especificidades regionais, assim como os problemas

associados às diferentes substâncias de consumo (substâncias ilícitas e álcool). Em 2012

foi construído o documento base para a definição destas linhas orientadoras e em 2013

este grupo de trabalho deu continuidade aos trabalhos, estando prevista a conclusão do

documento em 2014.

Saúde em Todas as Politicas;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Atas da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para

os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso

Nocivo do Álcool.

Grupo de Trabalho Ad-Hoc proposto pelo Coordenador Nacional para os Problemas da

Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool para estudo e elaboração de

proposta do novo regime de prevenção e protecção contra a publicidade e comércio das

 novas drogas psicoativas (vulgo smart drugs).

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de trabalho para a definição de procedimentos

jurídico-administrativos

Harmonização de práticas e procedimentos jurídico-administrativos nas Comissões de

Dissuasão da Toxicodependência contribuindo para uma efetiva dissuasão dos dos

comportamentos aditivos e dependências

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Informação a publicar

Despacho n.º 11374/2011: definição dos indicadores a serem disponibilizados

mensalmente pelas unidades hospitalares e pelas ARS relativamente aos cuidados

primários 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde;

Comissão Cuidados primários
Despacho n.º 13312/2011: relativo à criação da Comissão para o desenvolvimento dos

Cuidados Primários 

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Gabinete SEAMS 

SICAD

13/29



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Plano Nacional de Vacinação 2012
Despacho n.º 16843/2011: aprovação do esquema de vacinação universal

recomendado do Programa Nacional de Vacinação 2012. 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Comissão Coord. Tratamento Doenças Lisossomais de

Sobrecarga 

Despacho n.º 2545/2013: cria a Comissão Coordenadora do Tratamento das Doenças

Lisossomais de Sobrecarga (CCTDLS) e estabelece a sua constituição e competências

(Declaração de retificação n.º 255/2013, de 2013-02-27) 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Prog. prioritário: Prevenção e controlo de infeções  

Despacho n.º 2902/2013: determina que a Direção-Geral da Saúde desenvolva, como

programa de saúde prioritário, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de

Resistência aos Antimicrobianos 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Acompanhamento da diabetes 

Despacho n.º 3052/2013: determina a criação de Unidades Coordenadoras Funcionais

da Diabete (UCFD), a criação de consultas autónomas de diabetes nos Agrupamentos de

Centros de Saúde (ACES) e a criação das Unidades Integradas de Diabetes (UID) nos

hospitais

Regulação do sector

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 

Despacho n.º 3635/2013: estabelece disposições no âmbito da implementação da

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, nas instituições do Serviço Nacional de

Saúde

Regulação do sector

Criação de GT para desenvolvimento de Centros de

Excelência 

Despacho n.º 4319/2013: Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder ao

desenvolvimento da rede de Centros de Excelência

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Criação de GT para avaliação dos Blocos Operatórios 
Despacho n.º 4321/2013: Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da

situação nacional dos Blocos Operatórios em Portugal Continental
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Alteração da lei de venda e consumo de bebidas alcoólicas 
Decreto-Lei n.º 50/2013: Cria um novo regime de disponibilização, venda e consumo de

bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Enquadramento legislativo para as substâncias psicoativas 

Decreto-Lei n.º 54/2013: Procede à definição do regime jurídico da prevenção e

proteção contra a publicidade e comércio das novas substâncias psicoativas. Portaria n.º

154/2013: Aprova a Lista de novas substâncias psicoativas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Constituição da Comissão Técnica de Vacinação 

Portaria n.º 243/2013: Constitui a Comissão Técnica de Vacinação (CTV), grupo

consultivo da Direção Geral da Saúde, para recomendação de estratégias apropriadas

baseadas na melhor evidência científica disponível sobre o impacte da doença e da

vacinação

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Alteração do Programa Modelar 
Portaria n.º 168/2013: Segunda alteração ao Regulamento do Programa Modelar,

aprovado pela Portaria n.º 376/2008, de 23 de maio
Regulação do sector

Alteração do funcionamento do cheque- dentista 

Despacho n.º 7402/2013. D.R. n.º 110: estabelece disposições referentes à atribuição

de cheques-dentista, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

(PNPSO)

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

DGS:  produção e divulgação de informação 

Despacho n.º 9635/2013: determina que a produção e a divulgação de informação, no

quadro do sistema estatístico nacional, designadamente estatísticas de saúde, sejam

centralizadas na Direção-Geral da Saúde

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública

Portaria n.º 248/2013: aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças

transmissíveis e outros riscos em saúde pública

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

RNCCI: definição de compromissos anuais para os Contratos

Programa 

Despacho n.º 12191/2013: Definição de compromissos plurianuais no âmbito dos

contratos-programa relacionados com a Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados (RNCCI). 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Gabinete SEAMS 
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Perfil Regional de Saúde da Região Alentejo

Determinação das necessidades em saúde da região, sendo criada evidência relativa às

principais prioridades de actuação estratégicas e operacionais que consecutivamente

permitem a execução de um processo de tomada de decisões com um menor grau de

risco associado.

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Regional de Saúde do Alentejo 2012-2016

Implementação do PNS 2012-2016 e dos Programas de

Saúde Prioritários na Região 

Caracterização da Região de saúde do Alentejo; Plano de acção regional com oa

finalidade de promover o desenvolvimento de políticas intersectoriais visando a criação

de ambientes e condições de vida favoráveis à saúde, por parte dos cidadãos, das

famílias e das comunidades.            

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano de Atividades 
Documento que define as principais linhas de ação e vetores de atuação das atividades

da Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP. 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

QUAR
Quadro de avaliação e responsabilização com a missão, objetivos estratégicos, objetivos

operacionais, indicadores, recursos humanos e financeiros.
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Contratos de Gestão Hospitais

O Contrato de Gestão tem o enquadramento nos termos do disposto nos artigos 18.º e

30.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de

março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, objeto da

Declaração de Retificação n.º 2/2012 de 25 de janeiro. O contrato tem por objeto a

definição dos termos e condições do exercício das funções do Gestor.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Regional de Oncologia do Alentejo - PROA
Instrumento coordenador e orientador das várias estratégias de intervenção a efetuar e

contribua para a melhoria da qualidade e equidade dos cuidados prestados.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ferramenta mort@lidades.infantil 

Esta ferramenta pretende promover um melhor conhecimento e compreensão da

dinâmica e tendências dos principais indicadores de natalidade e mortalidade infantil,

não só para a Região de Saúde do Alentejo, como também para cada uma das suas ULS

e ACES

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Reuniões, Relatorios e Tableau de Bord: Cuidados

Hospitalares

Os relatorios pretendem refletir o nível de cumprimento dos Hospitais e ULS do

Alentejo em relação aos compromissos assistenciais e económico-financeiros assumidos

no periodo em análise, segundo as seguintes dimensões:

Análise das diversas linhas de produção;

Análise do orçamento-económico;

Análise dos objectivos nacionais e Execução das principais medidas do MoU.

 Regulação do sector

Reuniões e Relatorios: Cuidados Saude Primarios

Os relatorios pretendem refletir o nível de cumprimento dos ACES/ULS do Alentejo

(externa) e das Unidades de Saude (interna) em relação aos compromissos assumidos

no periodo em análise. Também se procede à avaliação das principais medidas do MoU.
 Regulação do sector

Reuniões, Relatorios e Tableau de Bord: Cuidados

Hospitalares; Cuidados Saude Primarios e Cuidados

Continuados Integrados

Os relatorios pretendem refletir o nível de cumprimento das Unidades de CCI da RNCCI

do Alentejo em relação aos compromissos assumidos no periodo em análise.
 Regulação do sector

ARS Alentejo
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Relatório de Atividades
Instrumento de avaliação do nível de execução e grau de cumprimento dos objetivos e

metas traçadas.
 Regulação do sector

Portaria n.º 248/2013 de 5 de agosto
Aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

processo de reorganização e racionalização da rede

hospitalar

Processo de reorganização e racionalização da rede hospitalar através da especialização,

concentração e redimensionamento de serviços hospitalares e de urgência. 
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-Lei n.º 253/2012. DR 229 SÉRIE I de 2012-11-27 

Ministério da Saúde

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, relativo à

criação, estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde do

Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao critério geodemográfico da sua

implantação, à designação dos diretores executivos e à composição dos conselhos

clínicos e de saúde

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

financiamento comunitário do projeto “Centro de

Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN 

A ARS Norte obteve em 22/07/2009 a aprovação do financiamento comunitário do

projeto “Centro de Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN (código da operação: NORTE-09-0448-FEDER-

000118). A sua execução física e financeira no ON.2 decorreu de março 2008 a

dezembro 2013.O projeto consistiu na construção de raiz de um Centro de Reabilitação,

dirigido para a população da Região Norte (correspondente à NUT II Norte) e projetado

com os contornos definidos na denominada “Rede de Referenciação Hospitalar em

Medicina Física e de Reabilitação” aprovada em 2002 e com a atualização, ao nível da

adequação e dimensionamento das funcionalidades, expressa no Programa Funcional

aprovado, por despacho ministerial, datado de 25 de setembro de 2007.  Trata-se de

um hospital especializado e diferenciado, que desenvolve a sua missão nas áreas

assistenciais de internamento e ambulatório, vocacionado para o tratamento de

situações graves e complexas que exigem intervenção de equipas de reabilitação

multidisciplinares. Porque a “reabilitação” não se esgota na dimensão assistencial, na

génese do Centro de Reabilitação do Norte estabeleceram-se como pontos integrantes

fundamentais as seguintes vocações: assistencial; formativa e de investigação; social e 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto 

No dia 25/11/2013 foi celebrado Acordo de Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto (SCMP), nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º

138/2013, de 9 de outubro, que produziu efeitos partir da homologação do Senhor

Secretário de Estado da Saúde em 26/11/2013. A SCMP iniciou os trabalhos de

instalação em 16/12/2013 e procedeu à abertura do CRN no dia 20/12/2013, iniciando

a atividade com a realização de tratamentos e consultas de ambulatório. O CRN foi

oficialmente inaugurado no dia 25/02/2014 pelo Senhor Ministro da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

IPST

ARS Norte

ARS Alentejo
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Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) da ARS Norte IP disponibiliza, via

intranet, mapas de monitorização mensal aos Hospitais, Centros Hospitalares e ULS,

relativos a: 1) lista de inscritos para cirúrgia 2) lista de espera para a primeira consulta

hospitalar por especialidade (consulta externa) 3) movimento das urgências

hospitalares; A monitorização destes elementos possibilita uma análise global da ARS

Norte, uma análise por Hospital/Centro Hospitalar/ULS, uma análise por consulta de

especialidade.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP, via intranet, disponibilizada informação trimestral relativa ao perfil de

prescrição por médico, em ambulatório hospitalar.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos ACeS e ULS, informação mensal relativa ao

perfil de prescrição por médico, da facturação de medicamentos e MCDT.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011 , o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos Hospitais e Centros Hospitalares informação

relativa à monitorização da prescrição em ambulatório hospitalar, com envio trimestral

do perfil de prescrição médico.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, a ARS

Norte IP disponibiliza mensalmente, via intranet, aos Hospitais, Centros Hospitalares e

ULS indicadores de prescrição de medicamentos no âmbito da consulta externa.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Formulário de Monitorização Epidemiológica do Surto da

Gripe

Elaborado formulário pelo DEP de acesso via web, onde ACEs e Hospitais procederam à

monitorização diária do: 1) Número de utentes que recorrem aos serviços de

atendimento não programado - fora do horário normal (depois das 20 horas); 2)

Episódios de gripe; 3) Os tempos médios de espera para triagem, nº camas

suplementares, etc. - Objetiva-se aferir a capacidade de resposta dada e aquela que

porventura será necessária disponibilizar.  

 

Esta monitorização diária justificada pela crescente procura dos serviços de saúde,

designadamente pela emergente epidemia de gripe, durou 7 semanas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Perfis de Saúde 

Disponibilizar informação atualizada sobre o estado de saúde da população da região

Norte (RN) e seus determinantes no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-

definida de destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde), através do Perfil de

Saúde da Região Norte (PSRN).

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Perfis de Saúde 

Dotar as Unidades de Saúde Pública (USP) dos ACeS/ULS de um instrumento atualizado

de monitorização do estado de saúde da população e seus determinantes, através dos

Perfis Locais de Saúde (PLS).

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Efetuar a avaliação da utilização das ferramentas de informação e comunicação em

saúde disponíveis na região (incluindo os Perfis de Saúde) dentro e fora do setor da

saúde.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Mort@lidades

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da mortalidade na região Norte, no

portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-chave

(dentro e fora do setor da saúde), através das ferramentas do programa Mort@lidades.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Mort@lidades

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise evolutiva da Mortalidade Evitável

na região Norte, no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de

destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde), através de um relatório e de uma

ferramenta informática.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Reorganizar a informação e comunicação dos dados sobre a análise da mortalidade na

região Norte, através da construção de um novo modelo para as ferramentas do

programa Mort@lidades.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Morbilid@des 

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da morbilidade hospitalar na região

Norte, no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-

chave (dentro e fora do setor da saúde), através da ferramenta morbilid@des.hospitalar

do programa morbilid@des.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da morbilidade nos Cuidados de

Saúde Primários relevante para a monitorização do estado de saúde da população, no

portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-chave

(dentro e fora do setor da saúde), através de uma ferramenta informática a ser

integrada no programa morbilid@des.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Carga Global de Doença

Dotar o DSP (Observatório Regional de Saúde) e as USP dos ACeS/ULS, de um

instrumento de monitorização da carga global da doença (CGD) e da carga da doença

atribuível aos principais fatores de risco.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Carga Global de Doença

Dotar o DSP (Observatório Regional de Saúde) e as USP dos ACeS/ULS, de um

instrumento de monitorização da carga global da doença (CGD) e da carga da doença

atribuível aos principais fatores de risco.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

3. Divulgar no portal da ARSNorte e a 100% dos destinatários da lista pré-definida de

destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde; dentro e fora da RN) o relatório

do estudo da carga global da doença atribuível aos principais fatores de risco na região

Norte.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Desigualdades em Saúde 
Dotar o Observatório Regional de Saúde (DSP) e as USP dos ACeS/ULS de ferramentas

de identificação de desigualdades em saúde/ desigualdades sociais em saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt Apoiar a realização de projetos de investigação, nesta área. 
Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA

Continuar o processo de harmonização de dados e procedimentos a nível da região

Norte, de acordo com as orientações da OMS

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA
Monitorizar e avaliar a evolução dos indicadores antropométricos na população infantil

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA

Criar um sistema de vigilância nutricional infantil cujos outputs sejam relevantes para os

níveis regional e local (ACeS/ULS)

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ROSNorte

Constituir e implementar a "Rede de Observatórios de Saúde da população do Norte"

(ROSNorte), constituída pelo DSP da ARS Norte e as USP dos ACES/ULS, para a melhoria

da observação de saúde da população e seus determinantes, a nível regional e local.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Trabalho Colaborativo das cinco ARS
Desenvolver um trabalho colaborativo entre os DSP das cinco ARS, na área da

observação da saúde da população e seus determinantes 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Projeto de Formação

Criar oportunidades de formação/treino de competências em "Comunicação aplicada à

Saúde Pública", aos profissionais dos serviços de saúde pública regional (DSP) e locais

(USP dos ACES/ULS)

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Estratégia de Comunicação em Saúde Pública
Definir uma Estratégia de Comunicação em Saúde Pública e suas prioridades, para a

região Norte

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Elaborar e implementar o Projeto de Vigilância da Exposição ao Fumo de Tabaco em

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas na Região de Saúde do Norte
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a redução da exposição ao fumo de tabaco ambiental e da exposição a outros

determinantes (publicidade, promoção e outros) 
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a prevalência e a incidência do consumo de tabaco na comunidade, por grupos

etários, em grupos modelo e/ ou grupos vulneráveis. 
Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Dar resposta às necessidades formativas das equipas PASSE locais Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Implementar o PASSE em todos os ACES/ULS da região Norte Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Diminuir a Incidência da Infeção por VIH na Região Norte
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Elaborar e implementar um Programa Regional de Intervenção em Meio Prisional

(PRIMP)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Aumentar o número de serviços públicos de saúde com capacidade para efetuar a

deteção precoce e desenvolver atividades de prevenção inseridas no Programa Regional

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Contribuir para a implementação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida

Efetuar o projeto de investigação “Identificação das necessidades psicossociais e

respostas sociais existentes entre os doentes infetados pelo VIH/sida na região Norte de

Portugal”

Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Melhorar o desempenho e aumentar o

rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

ARS Norte
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Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Implementar o Programa de Troca de Seringas(PTS) nos ACES/ULS da região Norte 

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 


Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Implementar o PRESSE em todos os ACES/ULS da região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)

Dar resposta às necessidades formativas das equipas PRESSE locais e das

Escolas/Agrupamentos de Escolas (professores coordenadores de educação para a

saúde e psicólogos)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Autoestima
Garantir a cobertura vacinal, para o tétano e hepatite B, aos trabalhadores do sexo

utentes dos Centros de Aconselhamento.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Garantir o encaminhamento para tratamento do VIH aos trabalhadores do sexo com

este diagnóstico.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima Garantir o tratamento doutras IST aos trabalhadores do sexo com este diagnóstico.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

ARS Norte
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Programa Autoestima Realizar o diagnóstico precoce das IST nos trabalhadores do sexo contactados;

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Promover a utilização de preservativo (masculino) nos contactos sexuais, nas mulheres

contactadas

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Autoestima
Promover a utilização de seringas descartáveis nos utilizadores de drogas injetáveis

(através da troca de seringas e de ações de educação para a saúde)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral
Implementar o III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais numa amostra

representativa da região Norte 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Planos de saúde da população da região Norte (Plano

Regional de Saúde da população do Norte (PRSR)

Dotar o Conselho Diretivo da ARSNorte de um instrumento de apoio ao planeamento

estratégico e à tomada de decisão, que permita identificar as principais necessidades de

saúde da população, fazer uma avaliação prognóstica da situação de saúde da

população, definir objetivos de saúde para a mesma e fazer recomendações para a

intervenção dos serviços de saúde, através da proposta do Plano Regional de Saúde da

população do Norte (PRSN).

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Planos de saúde da população da região Norte (Plano

Regional de Saúde da população do Norte (PRSR)

Divulgar no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de

destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde) o PRSN.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Planos de saúde da população da região Norte (Planos

Locais de Saúde)

Iniciar e apoiar o processo de construção e implementação dos Planos Locais de Saúde

da população na região Norte.

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector

Planos de saúde da população da região Norte (Planos

Locais de Saúde)

Disponibilizar formação em Planeamento em Saúde aos profissionais das USP (as USP

são responsáveis pela coordenação técnica dos PLS a nível local).

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Planos de saúde da população da região Norte (Planos

Locais de Saúde)

Divulgar no portal da ARSNorte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-

chave (dentro e fora do setor da saúde) 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Planos de saúde da população da região Norte (Planos

Locais de Saúde)
Assegurar às USP o apoio técnico necessário ao processo de construção dos PLS

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Planos de saúde da população da região Norte (Planos

Locais de Saúde)

Desenvolver e disponibilizar material de suporte técnico a todas as USP - Termos de

Referência e Documentos de Apoio. 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Monitorização e Avaliação dos programas e projetos em

curso no DSP
Orçamentar todos os programas e projetos do DSP

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

 Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Monitorização e Avaliação dos programas e projetos em

curso no DSP
Iniciar o processo de contratualização em Saúde Pública na região Norte. Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Rede inter regional para a implementação do Plano Nacional

de Saúde 2012-2016 (PNS)
Participar no processo de implementação do PNS 2012-2016 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Vigilância e Controlo das Meningites na Comunidade
Caracterizar a situação epidemiológica das meningites ocorridas na Região de Saúde do

Norte.

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Programa Nacional de Vacinação Assegurar a gestão do Programa Nacional de Vacinação na Região de Saúde do  Norte 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector; 

Programa Nacional de Vacinação Participar na Comissão Técnica de Vacinação

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas
Monitorizar a ocorrência de doença coletiva de natureza infeciosa ou tóxica, causada

pelo consumo de géneros alimentícios ou água, na região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância Epidemiológica de Zoonoses
Conhecer a situação epidemiológica das principais zoonoses na população humana da

região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

ARS Norte
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Vigilância Epidemiológica da Paralisia Flácida Aguda

Acompanhar a vigilância clínica, epidemiológica e laboratorial dos casos de PFA e de

suspeita de poliomielite em menores de 15 anos de idade, diagnosticados na Região de

Saúde do Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo das Doenças Transmissíveis de

Declaração Obrigatória 

Estudar a epidemiologia das Doenças Transmissíveis constantes na Portaria n.º 1071/98,

de 31 de Dezembro, considerando as definições de caso previstas na Decisão da

Comissão Europeia 2008/426/CE, na região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância Integrada da Doença dos Legionários
Conhecer a evolução da epidemiologia da doença na região Norte, contribuindo para

avaliação e gestão de risco.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância Epidemiológica da Gripe
Caraterizar a situação epidemiológica da gripe na Região Norte, contribuindo para

avaliação e gestão de risco

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo da Tuberculose

Dimuir a taxa de notificação de tuberculose para que se atinja o valor de 24,2/100 mil

habitantes: Aumentar a proporção de casos de tuberculose

pulmonar confirmados por cultura; Aumentar o número

médio de contactos rastreados por caso de tuberculose pulmonar bacilífera;

Aumentar a proporção de contactos rastreados entre os contactos

identificados em casos de tuberculose pulmonar bacilífera;

Aumentar a proporção de casos de tuberculose com rastreio VIH

Aumentar o sucesso terapêutico nos casos de tuberculose pulmonar confirmada 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente

Reduzir a incidência de TBMR na região: Aumentar a taxa de cobertura

do TSA; Aumentar a taxa de cobertura do TSA de segunda linha nos

casos de TBMR; Aumentar o sucesso

terapêutico aos 24 meses dos casos de TBMR ;

                      Proceder à tipagem molecular nas  estirpes de TBMR isoladas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Coordenação Regional do Programa Nacional de Eliminação

do Sarampo (PNES)

Operacionalizar o PNES à nível regional, no que respeita à vigilância cínica e

epidemiológica dos casos possíveis /prováveis/confirmados de sarampo e ainda a

gestão de casos e surtos, promovendo a adesão às recomendações pelos vários público-

alvo (profissionais de saúde, população em geral).

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde.

Alerta e Resposta em Saúde Pública

Detetar situações que possam representar ameaça à saúde pública na região; Apoiar as

autoridades de saúde regional e locais na avaliação e comunicação de risco; Apoiar as

autoridades de saúde regional e locais na gestão do risco

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Laboratório Regional de Saúde Pública
Prestar apoio laboratorial à Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis e à

Vigilância em Saúde Ambiental
 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Sistema de Informação de Certificados de Óbito 

Organizar a coordenação local e regional do SICO Efetuar formação

de âmbito regional e local Implementar a fase experimental

                                                             Articular com várias entidades a nível regional                                       

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

REVIVE (Rede de Vigilância de Vetores)

1. Identificar as espécies de vetores artrópodes hematófagos existentes, para serem

detetadas atempadamente variações em número e sazonalidade nas populações destes

vetores, tal como identificar os artrópodes infetados e determinar a prevalência de

surtos entre humanos; 2. Dar cumprimento, na Região Norte,

ao protocolo celebrado entre as ARS, DGS e INSA que criou uma Rede de Vigilância de

Vetores (REVIVE) a nível nacional.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Regulação do sector;  

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Programa Nacional de Saúde Ocupacional 2º Ciclo 2013-2017
Promover os ganhos em saúde e garantir o valor da saúde dos trabalhadores, no âmbito

da Lei nº 102/09, de 10 de setembro.

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto - D.R. 2ª série, n.º 180

de 6/8/97

Em cumprimento do disposto no Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto, o Conselho

Diretivo da ARS Norte IP por despacho de 16/04/2013 cria a Comissão Técnica Regional

para o Diagnóstico Pré-Natal na Região Norte (CTRDPN), que tem como objectivos

específicos: 1) implementar a curto prazo (1 ano e meio) o diagnóstico pré-natal com

protocolo I (ecografia do 1º trimestre/rastreio bioquímico) em todos os

Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte; 2) Implementar a médio prazo (3

anos) o diagnóstico pré-natal com protocolo II (Ecografia morfológica + consulta de

avaliação de risco) em todos os Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Protocolo de Colaboração

Em funcionamento consultas de planeamento familiar em hospitais e maternidades da

Região Norte. 

 

No âmbito da assinatura de um protocolo entre a ARS Norte IP e o Instituto Português

da Juventude, os jovens da região norte têm ainda ao seu dispor os serviços dos

Gabinetes de Apoio à Sexualidade Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das

Delegações Regionais do Instituto Português da Juventude.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Boletins estatisticos 

O Boletim Estatístico é uma síntese trimestral, iniciada em 2012, de informação da

atividade da RNCCI na região Norte, abrangendo os seus vários intervenientes: Equipas

de Gestão de Altas; Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos;

Equipas referenciadoras; Equipas de Coordenação Local; Unidades de Internamento;

Equipas de Cuidados Continuados Integrado

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Relatórios Monitorização da Atividade nos CCI

Estes relatorios tem como objetivo principal descrever as atividades desenvolvidas em

no ambito dos CCI por esta ARS Norte, com vista a prossecução dos osbjectivos

delinedaos no seu plano de atividades 

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS Norte
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Grupo de Trabalho das Estatísticas da Saúde (GTES)

Colaboração com o Grupo de Trabalho das Estatísticas da Saúde (GTES), criado no

âmbito do Conselho Superior de Estatística (CSE), para a implementação das

Recomendações:

2.14 – Assegurar o tratamento harmonizado dos dados, documentação metodológica e

disponibilização atempada sobre rastreios e 

2.21 Iniciar a cobertura da morbilidade nos Cuidados de Saúde primários, para fins

estatísticos, através dos ficheiros de base da ARS.

Saúde em Todas as Politicas

Boletim Estatístico - Cuidados Saúde Primários
Publicação de dados estatísticos relativos à produção dos Cuidados de Saúde Primários

desenvolvida pelas unidades de saúde da Região de LVT (inclui registo de morbilidade)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Criação de Rede de Articulação entre as Autoridades de

Saúde de LVT

Reuniões quinzenais entre a Autoridade de Saúde Regional e os Delegados de Saúde dos

ACES para uniformização de actuações
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Orientações Saúde Ocupacional
Elaboração de recomendações para a intervenção no âmbito da Saúde Ocupacional por

parte dos ACES
Saúde em Todas as Politicas

Elaboração de Normas de Controlo das Águas Definição dos parâmetros para vigilância das águas de consumo humano Saúde em Todas as Politicas

Criação de Rede de Centros de Vacinação Internacional
Aproximação ao utente das Consultas de Viajante e da Vacinação Internacional no

âmbito do regulamento Sanitário Internacional

Regulação do sector;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa REVIVE Controlo de Agentes Vectores de Doenças Regulação do sector

Elaboração dos Perfis de Saúde Regional e Locais
Definição das características epidemiológicas das situações de saúde e doença da

população

Saúde em Todas as Politicas; 

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Investigação do surto de Listeriose em LVT Caracterização de um surto epidémico na Região de Lisboa e Vale do Tejo

Saúde em Todas as Politicas; 

 Regulação do sector;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estudo e Caracterizações dos ACES Revisão e atualização do planeamento dos ACES. Saúde em Todas as Politicas

Documentos de análise, planeamento e caracterização de

Unidades de Saúde

A título de exemplo têm sido elaborados diversos documentos com o objetivo de

analisar, planear e caracterizar diversas unidades de saúde (Vila de Rei, Gavião e Ponte

de Sor, Salvaterra de Magos, Benavente, Alcobaça, unidades de saúde dos ACES Arco

Ribeirinho, Cascais, Lezíria, Médio Tejo, Odivelas, Oeste Sul e Serra D'Aire)

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plataforma de recolha de dados diários das urgências

hospitalares 

Consolidação da recolha de informação diária dos dados das urgências dos hospitais da

ARSLVT

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Circular informativa nº 20/2013

Referenciação via Alert P1 - Atualização das Circulares Informativas: Cardiologia, Cirurgia

Geral, Genética Médica, Ginecologia, Infeciologia, Medicina Interna, Medicina Fisica e

Reabilitação, Oftalmologia, Ortopedia e Pediatria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Circular informativa nº 2/2012, nº 4/2012, nº 5/2012, nº

6/2012, nº 8/2012, nº 12/2012

Referenciação via Alert P1 - Especialidades de Cirurgia Pediátrica, Endocrinologia,

Hematologia, Alergologia, MFR, Nefrologia, Cardiologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia

Maxilo-facial, Cirurgia Plastica, Cirurgia Vascular, Estomatologia, Gastroenterologia,

Genética, Neurocirurgia, Neurologia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Dermatologia,

Ginecologia, Medicina Interna, Obstétricia, Ortopedia, Pediatria, Infeciologia,

Oftalmologia, ORL, Reumatologia e Urologia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Oficio Circular nº 20955/2013

Encaminhamento de Doentes de para a realização de Radioterapia nos Hospitais da

ARSLVT com assistencial disponivel no CH Barreiro Montijo, H. Santarém, CH Lisboa

Norte e IPO Lisboa.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

ARS LVT
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SIM - Sistema de Informação Multidisciplinar
Sistema de recolha de informação sobre o trabalho multidisciplinar desenvolvido no

âmbito dos CAD. Sistema de prescrição farmacológica.

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Grupo de Trabalho para implementação do Sistema de

Informação Geográfico de Planeamento em Saúde (SIGPS)

Nomeação de grupo de trabalho, através do Despacho nº 6250/2013 de 14 de maio,

com 2 elementos da ARSLVT, com o objetivo de implementar a nível nacional o SIGPS
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Implementação do Sistema de Informação Geográfica da

ARSLVT (SIGA)

O SIGA , no âmbito de LVT, permite interactivamente: Introduzir, gerir e publicar

Informação alfanumérica e geográfica; georreferenciar de modo ad hoc outros locais

para análises pontuais; consultar, em mapa, um conjunto de locais de prestação de

cuidados de saúde ou complementares aos mesmos (Locais de Prestação de Cuidados

de Saúde Primários e Diferenciados, Farmácias, Convencionados, Heliportos e

Aeródromos); consultar Mapas Temáticos; obter informação do SIARSLVT e representá-

la geograficamente de forma a associar à representação geográfica a informação

estatística; realizar Análises Espaciais; gerar e exportar Formulários e Relatórios-Tipo. 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Estudos solicitados a investigadores Portaria 340/2012 de 25 Outubro, n.º 3,   alínea h). Saúde em Todas as Politicas

RCV - Registo Centralizado de Vacinas

Colaboração no processo de implementação e entrada em produção do Registo

Centralizado de Vacinas (RCV), plataforma que centraliza o registo e monitorização das

inoculações vacinais administradas nos Centros de Saúde, Hospitais do SNS e Privados

com protocolo com a ARSLVT

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Acordo de Cooperação com a APDP - ASSOCIAÇÃO

PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com o IPR - INSTITUTO PORTUGUÊS

DE REUMATOLOGIA

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Centro de Medicina e

Reabilitação do Alcoitão

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Unidade de Saúde de

Telheiras

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a CVP - Cruz Vermelha

Portuguesa

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Estudo de distribuição das valências das Entidades

Convencionadas

Estudar a distribuição das valências das Entidades Convencionadas, nas áreas de

radiologia, endoscopia, análises clínicas e patologia clínica e medicina física e

reabilitação, por NUTS para a região LVT, procurando perceber se existem zonas mais

carenciadas em uma ou mais valências.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo aos cidadãos

Apreciação e parecer de projetos de diplomas
Apreciação e parecer do projeto de diploma da PCM de alteração do DLn.º 16 de 1999

de 25-01 da Área da Toxicodependência

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 16938/2013. D.R. n.º 253, Série II de 2013-12-

31

Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes dos

Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e Adjunto do

Ministro da Saúde

Fixa os requisitos a observar no estabelecimento das convenções entre o Estado,

através do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

(SICAD) e as Unidades Privadas de Saúde

Saúde em Todas as Politicas

ARS LVT
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Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos  Aditivos e das Dependências

A premência da definição e implementação de um sistema que regule, dentro de uma

nova arquitetura institucional, as relações de complementaridade e de apoio técnico

entre as entidades intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das

dependências, exige a construção de uma Rede de Referenciação/ Articulação de forma

a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Rede de Referenciação / Articulação no âmbito dos

Comportamentos  Aditivos e das Dependências

Aprovada por Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

A premência da definição e implementação de um sistema que regule, dentro de uma

nova arquitetura institucional, as relações de complementaridade e de apoio técnico

entre as entidades intervenientes no tratamento dos comportamentos aditivos e das

dependências, exige a construção de uma Rede de Referenciação/ Articulação de forma

a promover o acesso dos doentes aos cuidados e serviços de que efetivamente

necessitam, bem como sustentar o sistema integrado de informação interinstitucional. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Despacho n.º 2976/2014. D.R. n.º 37, Série II de 2014-02-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado

Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde em matéria de

intervenção dos comportamentos aditivos e das dependências no âmbito das

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS,IP) denominam-se unidades de

intervenção local e revestem a natureza de, nomeadamente, centros de respostas

integradas, unidades de alcoologia, unidades de desabituação ou comunidades

terapêuticas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Grupo de Trabalho para a Definição de Linhas Orientadoras

para a Mediação Social e Comunitária

"Este grupo de trabalho tem como finalidade conceber e consensualizar um conjunto de

linhas orientadoras para o desenvolvimento da mediação social e comunitária."

(Informação SICAD)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos

Comportamentos Aditivos e nas Dependências

O documento que apresentamos foi construído em colaboração com as cinco ARS e tem

como objetivo de fornecer diretrizes e recomendações sistematizadas que permitam

auxiliar os profissionais no desenho, implementação e avaliação de intervenções no

âmbito da promoção da saúde e prevenção dos CAD. Este guia foi também elaborado

com o objetivo de fornecer

orientações que promovam a homogeneidade das práticas e ainda qualidade e eficácia

na intervenção promovida e levada a cabo pelos diferentes entidades e agências que

atuam nesta

área. Contudo, as orientações que são propostas, não excluem outras dimensões para a

intervenção que se venham a considerar pertinentes.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

ARS LVT
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Nacional de Saúde Escolar | 2014

Participação na elaboração do novo Programa Nacional de Saúde Escolar 2012-2016.

O novo Programa de Saúde Escolar visa contribuir para a melhoria dos níveis de

literacia em saúde, a adoção de estilos de vida saudáveis, a inclusão de crianças e jovens

com necessidades de saúde especiais e um ambiente escolar seguro e sustentável. Este

grupo de trabalho pretende definir linhas orientadoras para intervenção das equipas de

saúde escolar dos ACES e tem estado a ser discutido. As datas para a conceptualização

do Programa Nacional de Saúde Escolar, mantem-se, isto é:

a. Conclusão do draft para discussão pública até  7 de abril; 

b. Em discussão publica até 9 de maio;

c. Integração dos contributos até final de maio.

Saúde em Todas as Politicas

Auditoria à execução de protocolos/contratos de prestação

de serviços celebrados entre os estabelecimentos oficiais

(instituições do Serviço Nacional de Saúde) de Portugal

Continental e a Clínica dos Arcos para a realização de

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)

Avaliar a conformidade, com os requisitos legais e contratuais vigentes, dos protocolos

assinados, no âmbito da realização da IVG, entre a CArcos e as entidades hospitalares do 

SNS, sitas em Portugal Continental, que resultou na necessidade de celebração de novos

protocolos entre as instituições do SNS e a Clínica dos Arcos, negociando condições que

melhor se adaptem às necessidade e práticas seguidas, por forma a evitarem encargos

financeiros por atos médicos realizados em duplicado.

Regulação do sector; 

Acreditação dos serviços de saúde;

Necessidade de mecanismos legais que permitam aos

estabelecimentos hospitalares exercer o controlo sobre a

prescrição e dispensa de medicamentos a doentes

abrangidos pelo Despacho n.º 18419/2010, de 2 de

dezembro. Necessidade de estabelecer um quadro legal

sobre a medicação de cedência “sem suporte legal”.

Necessidade de compilação da legislação relativa à dispensa

em farmácia hospitalar do medicamento, o que dificulta o

seu cumprimento. Necessidade de difusão de normas sobre

a especialização de exercícios relacionados com a

contabilização de compras e de rappel, como também do

preenchimento e registo dos quadros do Plano de

Desempenho, para que todas as entidades adoptem um

procedimento uniforme relativamente à imputação dos

encargos por patologia. Necessidade de se incrementar, nos

contratos-programa, mecanismos de reforço do controlo da

despesa com produtos farmacêuticos. Necessidade de

reforço de directrizes legais que impeçam a prática

continuada e consentida da assunção de compromissos sem

o devido suporte (dotação) orçamental, e no estrito respeito

pelas normas da contratação pública. Necessidade de

mecanismos que conduzam à efectiva responsabilização dos

órgãos de gestão - nomeadamente a formalização de

contratos de gestão, em observância do disposto no

Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

Identificação dos estabelecimentos com maior expressão na despesa com

medicamentos, dos principais grupos farmacoterapêuticos e com maior impacto,

explicitação das razões que justifiquem as maiores variações da despesa, monitorização

do cumprimento do estabelecido no Despacho n.º 10760/2010, de 22 de Junho e

avaliação dos mecanismos gerais de controlo interno implementados, e em particular,

os que incidem na distribuição gratuita de medicamentos.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Ação de fiscalização que incidiu sobre os instrumentos de

pesagem em uso nas unidades prestadoras de cuidados de

saúde

Normas, a emitir pela DGS, relativas aos requisitos de metrologia na saúde, a difundir

pelas unidades de saúde.

Regulação do Sector;

Linhas de orientação clínica.

A IGAS integra o Grupo de Trabalho para a Metrologia na

Saúde, da Comissão Sectorial para a Saúde, criada no âmbito

do Sistema Português da Qualidade e integrada no Instituto

Português da Qualidade (D.L. 71/2012, de 21 de março).

"GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA A METROLOGIA NA SAÚDE", contemplando os diversos

dispositivos médicos pertinentes, sendo que, nesta primeira fase, se encontra em

elaboração os requisitos respeitantes aos Esfigmomanómetores e aos Termómetros

Tímpanicos.

Regulação do Sector;

Linhas de orientação clínica.

ARS LVT

IGAS

29/29



Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Grupo de Trabalho sobre prevenção e controlo de infeção

em Pediatria

Grupo de trabalho para a estruturação de um programa de vigilância epidemiológica em

pediatria e elaboração de normas e pareceres.
Regulação do sector

Portaria n.º 243/2011. DR 118 SÉRIE I de 2011-06-21 

Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Saúde e da

Educação

Identifica os frutos e produtos hortícolas elegíveis, para o ano lectivo de 2010-2011,

para aquisição e distribuição às crianças

Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 206/2012. DR 129 SÉRIE I de 2012-07-05 

Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da

Saúde e da Educação e Ciência

Segunda alteração ao Regulamento do Regime de Fruta Escolar aprovado pela Portaria

n.º 1242/2009, de 12 de outubro

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 10192/2012. DR 146 SÉRIE II de 2012-07-30

Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da

Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes da Ministra da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Território e dos Ministros da Saúde e da Educação e

Ciência

Determina que, para o ano letivo de 2011-2012, a ajuda respeitante aos custos elegíveis

previstos no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 288/2009, da Comissão, de 7 de abril,

para efeitos de aplicação nacional do Regime de Fruta Escolar (RFE), é paga até ao limite

total de (euro) 1 608 000

Saúde em Todas as Politicas

Relatório de Monitorização Relatório de Acompanhamento e Monitorização do Programa / Regime de Fruta Escolar Saúde em Todas as Politicas

Portaria n.º 273/2012. DR 172 SÉRIE I de 2012-09-05 

Ministério da Saúde

Aprova a tabela de preços para os tratamentos de procriação medicamente assistida e

revoga a Portaria n.º 67/2011, de 4 de fevereiro

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Programa Nacional de Eliminação do Sarampo

Obter o estatuto europeu de país com o sarampo eliminado, através: manter coberturas

vacinais ≥95%; diminuição de bolsas de população suscetível; vacinação de profissionais

de saúde e viajantes; reforço da vigilância clínica, laboratorial e epidemiológica;

adequada gestão de casos e surtos.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Programa Nacional de Erradicação da poliomielite
Manter a poliomeiltie eliminada em Portugal e manter o estatuto europeu de país com

a poliomielite eliminada

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 9972/2011. DR 152 SÉRIE II de 2011-08-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2011-2012, emitidas a partir de 1 de Agosto de

2011, são válidas até 31 de Dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Objetivos para o Sistema de Saúde - Promover Contextos Favoráveis à Saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20111103&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121264&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012039547&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-213&doc=20121757&v02=&v01=2&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=PORTARIA&v16=&v17=Minist%E9rio%20da%20Sa%FAde&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-10-29&maxDate=2013-10-29&minDate=1910-10-05
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2011046419&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Despacho n.º 11323/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2012-2013, emitidas a partir de 1 de agosto de

2012, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 10366/2013. DR 152 SÉRIE II de 2013-08-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2013-2014, emitidas a partir de 1 de agosto de

2013, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 6378/2013. DR 94 SÉRIE II de 2013-05-16

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, um modelo de intervenção integrada sobre a

violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de Ação de Saúde

sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), e uma comissão de

acompanhamento.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 405/2012. DR 10 SÉRIE II de 2012-01-13

Ministérios da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança Social -

Gabinetes dos Ministros da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade e da

Segurança Social

Criação de uma comissão de coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce

na Infância (SNIPI).

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Despacho n.º 8338/2012. DR 119 SÉRIE II de 2012-06-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Redefine a composição e competências da Comissão Nacional da Saúde Materna, da

Criança e do Adolescente, integrando-a na Direção-Geral da Saúde

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Despacho n.º 11610/2012. DR 166 SÉRIE II de 2012-08-28

Ministério da Saúde - Direção-Geral da Saúde

Nomeação, como membros da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do

Adolescente

Saúde em Todas as Politicas;

Regulação do sector

Proteção, Promoção e Uniformização do Esquema de

Vigilância da Gravidez de Baixo Risco em Portugal

Garantir a adequada vigilância da gravidez, através: 1.Emitir Normas e Orientações de

conduta clínica; 2. Coordenar os Serviços existentes no território Nacional; 3. Manter

formação continuada dos profissionais.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; Linhas de orientação clínica

Relatório anual com as atividade em Planeamento Familiar

nas ARS
Garantir o direito à saúde reprodutiva e monitorizar o Planeamento Familiar em Portugal

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do Sector.

Monitorização da IG em Portugal

Assegurar cuidados de interrupção da gravidez, seguros, ao abrigo da Lei vigente,

através: 1. Publicar normativos de orientação clinica; 2. Coordenar os Serviços

existentes no território Nacional; 3. Monitorizar as IG realizadas; 4. Manter formação

continuada dos profissionais.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Programa Nacional de Diagnóstico Pré-Natal

Implementar uma Rede Nacional de Diagnóstico pré-natal; Conhecer os recursos

humanos e as técnicas de diagnóstico realizadas em Portugal; Melhorar os Cuidados em

Diagnóstico Pré-Natal no SNS

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012042269&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=53-56&doc=2013027703&v01=2&v02=&v03=2013-03-28&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012002122&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012034345&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=despacho&v16=&v17=sa%FAde&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar
http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2012043028&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=DESPACHO&v16=&v17=MINIST%C9RIO+DA+SA%DADE&v18=&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Proteção, Promoção e Suporte do Aleitamento Materno em

Portugal

Proteger, Promover e Apoiar o Aleitamento Materno em Portugal, através: 1-Proteger e

Promover o Aleitamento Materno (AM) | 2-Monitorizar a prática do AM / RAM|3-

Dinamizar as Comemorações da Semana Mundial do AM.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil

Garantir os cuidados de saúde adequados e eficazes às crianças e jovens (0-18 anos),

através: 1. Publicar normativos de orientação clinica; 2. Coordenar a implementação

nacional do programa; 3. Monitorizar a saúde da população abrangida; 4. Promover

ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os

programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os sistemas

informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao novo PNSIJ

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância

Garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do

corpo que limitam o crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades

tipicas para a idade e de crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento.1.

Publicar normativos de orientação ; 2. Coordenar a implementação nacional do

programa; 3. Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Integrar nos

sistemas informáticos do PNSIJ os instrumentos de registo deste programa 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Despacho n.º 7402/2013. DR 110 SÉRIE II de 2013-06-07

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à atribuição de cheques-dentista, no âmbito do

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Intervenção Precoce no Cancro Oral

Detetar precocemente lesões de cancro oral; Intervir precocemente em lesões

potencialmente malignas e malignas da cavidade oral; Diminuir a incidência de cancro

oral em fases avançadas / doença disseminada

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

DGS
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http://dre.pt/cgi/dr2s.exe?t=d2&cap=45-56&doc=2013020210&v01=2&v02=&v03=2011-06-21&v04=2013-10-29&v06=&v07=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=minist%E9rio+da+sa%FAde&v18=oral&v19=&sort=0&submit=Pesquisar


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Programa Nacional De Promoção da Saúde Oral

Satisfazer as necessidades de saúde que influem nos níveis de bem estar e na qualidade

de vida da população beneficiária, ao longo do ciclo de vida. Prestar cuidados de saúde

oral personalizados, preventivos e curativos, ministrados por profissionais especializados

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

SOBE - Saúde Oral Bibliotecas Escolares 

Trabalhar a temática Saúde Oral de forma flexível, integrada e dando autonomia criativa

ás escolas, ás bibliotecas e aos seus responsáveis que o poderão utilizar como ilustração

para o desenvolvimento de iniciativas no seu universo de influência.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Projeto Bebés, Crianças e Jovens em segurança

Uso de sistema de retenção de criança (vulgo cadeirinha) desde a alta da maternidade

após o nascimento e ao longo de toda a infância, adoção de comportamentos seguros

ao longo da juventude e melhoria da segurança das grávidas quando viajam de

automóvel.

Saúde em Todas as Politicas;

Projeto Com Mais Cuidado de prevenção dos Acidentes

domésticos com pessoas idosas 

No âmbito da execução das estratégias de intervenção do Programa Nacional de

Prevenção de Acidentes, partilha e divulgação de informação, formação dos

profissionais de saúde e a melhoria do acesso à informação sobre promoção da

segurança e prevenção dos acidentes com pessoas idosas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa Nacional de Saúde Escolar
Contribuir para a promoção e proteção da saúde, o bem-estar e o sucesso educativo das

crianças e dos jovens escolarizados.
Saúde em Todas as Politicas;

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Monitorização do consumo do tabaco em jovens através da aplicação de inquéritos do

Sistema Internacional de Vigilância do Tabagismo da Organização Mundial da Saúde 

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

Natalidade, mortalidade infantil e perinatal - 2007-2011

Neste documento são apresentados indicadores de natalidade, mortalidade Infantil,

fetal e perinatais relativos ao período 2007-2011, elaborados a partir dos dados

disponibilizados pelo INE.

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 

COSI - Estudo de prevalência da obesidade infantil em

crianças em idade escolar

Caraterizar o estado nutricional de uma amostra nacional de crianças do 1º ciclo de

escolaridade 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Nutriventures Melhoria dos hábitos alimentares de crianças em idade escolar
Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Mycomix
Avaliação dos Hábitos alimentares e potencial risco de exposição a micotoxinas de

crianças com idades entre os 0 e os 3 anos de idade.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Estudo coorte do TICO

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação da diabetes e das suas

complicações;

Publicar estudo de coorte retrospetivo e prospetivo sobre o internamento de crianças e

jovens com Diabetes tipo 1 (TICO).

Regulação do sector

Despacho n.º 4808/2013. DR 68 SÉRIE II de 2013-04-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS, IP) devem cumprir as

metas anuais definidas no Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-

Geral da Saúde (DGS) relativamente à taxa de cobertura dos rastreios de cancro da

mama, do colo do útero e do cólon e recto, devendo tais metas constar do Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR) anual de cada ARS, IP

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

DGS
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Elaborar projeto de cooperação para melhoria da aplicação

de recolha de dados dos ROR 

Vigilância epidemiológica.

Promover a vigilância epidemiológica e o diagnóstico da situação na área da recolha de

dados dos Registos Oncológicos.

Regulação do sector

Integrated care pathways for the management of rhinitis

and asthma comorbidity (AIRWAYS-ICP)

Desenvolver vias clínicas integradas para comorbilidades, em idosos, utilizando a asma e

rinite como modelos para outras Doenças Não Transmissíveis.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Despacho 1393/2013, de 23/01 Regulamenta a atividade de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do serviço de

transporte inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte.

Protocolo com a Administração do Hospital de São João e a Administração Regional de

Saúde do Norte 
Regulação do sector

Protocolo de criação e funcionamento do Serviço de

Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico da Região Sul.

Protocolo com a Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE, a Maternidade

Alfredo da Costa e a Administração Regional de Lisboa e vale do Tejo 
Regulação do sector

SBV nas escolas
Foi proposto ao Governo a implementação, coordenada pelo INEM, de formação

obrigatória em SBV a todos os alunos do 3º ciclo de ensino.

 Regulação do Sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Alargamento do transporte de recém-nascidos a pediátrico

Alargamento do sistema de transporte de doentes críticos em idade neonatal (Recém

Nascidos) a um sistema organizado de transporte inter-hospitalar que respondesse de

forma regular e uniforme a todas as crianças (até aos 18 anos), que necessitem de

cuidados intensivos e tratamento em unidades especializadas, com recursos técnicos e

humanos adequados à gravidade da sua situação

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Definição de proposta de metodologia de integração dos

níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental, pelo

Grupo de Trabalho (GT) criado por Despacho Secretário de

Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS) n.º

9567/2013, de 22 de julho (publicação) 

Proceder à elaboração de relatório, definindo proposta de metodologia de integração

dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental.

Os níveis de cuidados em causa serão os Primário, Hospitalares e os previstos na Rede

de Cuidados Continuados Integrados. Entende-se como integração, as formas de

interligação e cooperação na prestação e a garantia de continuidade assistencial dos

utentes do SNS, tendo em vista a maximização da eficiência nas respostas e os melhores

resultados de saúde.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento

Despacho Secretário de Estado da Saúde n.º 29/2013, de 13

de fevereiro

Determina à ACSS e à ARS Algarve a apresentação de proposta fundamentada para a

constituição de uma nova parceria para a gestão do Centro
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Ministro da Saúde n.º 18/2013, de 1 de abril

Determina ao Secretário de Estado da Saúde a notificação ao Scretário de Estado das

Finanças no sentido de se iniciar o processo para a constituição de uma nova parceria e

indicação do membros do Ministério da Saúde para integrarem a equipa de projecto

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

INEM

DGS

ACSS

ARS Algrave
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Despacho do Secretário de Estado da Saúde de 4 de abril
Designa os membros efectivos e suplentes para integrarem a Equipa de Projecto para a

constituição de nova parceria
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Secretário de Estado das Finanças n.º

1189/2013- SEF, de 13 de junho

Determina à UTAP - Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos a constituição

da Equipa de Projecto para o lançamento de nova parceria para a Gestão do Centro
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Coordenador da UTAP n.º 9 794/2013, de 21

de junho

Constituição da Equipa de Projecto para o desenvolvimento do processo para o

lançamento de uma nova parceria para a gestão do Centro
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Secretário de Estado das Finanças, de 31 de

julho de 2013

Determina á UTAP a Constituição de uma Comissão de Negociação, tendo em vista a

prorrogação do Contrato de Gestão em vigor, até 31/12/2014
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Coordenador da UTAP n.º 10 625-A/2013, de 2

de agosto
Designa os membros que integram a Comissão de Negociação Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Secretário de Estado das Finanças e da Saúde

n.º12 383-B/2013, de 27 de setembro

Aprova a minuta da Adenda ao Contrato de Gestão que visa a prorrogação do prazo do

contrato em vigor até 31/12/2014 e delega competências na ARS Algarve para actuar

como Entidade Publica Contatante na assinatura da Adenda.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2013, de 27

de setembro

Autoriza a realização da despesa inrente à celebração da Adenda ao Contrato de Gestão

celebrado entre a ARS Algarve e GPSaúde- Soc. Gestora do CMFRSul, tendo em vista a

sua prorrogação até 31/12/2014

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho do Secretário de Estado da Saúde n.º 734/2013,

de 25 de outubro

Determina a manutenção em vigor do actual Contrato de Gestão por um prazo

correspondente a 20 dias úteis
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 16635-C/2012, de 31 de Dezembro, dos

Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, da

Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social

É autorizada a celebração dos contratos-programa identificados no Despacho, assim

como a assunção dos respetivos compromissos plurianuais
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Declaração de retificação n.º 114/2013, de 24 de Janeiro,

dos Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, da

Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social

Procede à retificação do Despacho n.º 16635-C/2012, de 31 de Dezembro, através da

republicação do Anexo II na versão corrigida
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 3209/2013, de 28 de Fevereiro, dos Gabinetes

das Finanças, da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social

É autorizada a celebração dos contratos-programa identificados no Despacho, assim

como a assunção dos respetivos compromissos plurianuais, os quais por lapso não

constam do Despacho n.º 16635-C/2012

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 9846-A/2013, de 25 de Julho, dos Gabinetes

dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto

do Ministro da Saúde e da Solidariedade e da Segurança

Social

É autorizada a celebração dos contratos-programa identificados no referido Despacho,

assim como a assunção dos respetivos compromissos plurianuais
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Declaração de retificação n.º 853-A/2013, de 1 de Agosto,

dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do

Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde e da

Solidariedade e da Segurança Social

Dado o Despacho n.º 9846-A/2013 ter sido publicado com inexatidão, procede à

respetiva retificação, através da republicação do Anexo na versão corrigida
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Despacho n.º 12190/2013, de 25 de Setembro, dos

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do

Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde e da

Solidariedade e da Segurança Social

É autorizada a celebração dos contratos-programa identificados no Despacho, assim

como a assunção dos respetivos compromissos plurianuais por mais três anos
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

ARS Algrave
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Lei n.º 52/2012. D.R. n.º 172, Série I de 2012-09-05 Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 8677/2011. D.R. n.º 122, Série II de 2011-06-

28

Define as experiências piloto de CCISM, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados, a iniciar em 2011

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da

capacidade instalada e necessidades em cuidados

continuados integrados em Portugal continental

Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à avaliação da capacidade instalada e

necessidades em cuidados continuados integrados em Portugal continental

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Conselho Nacional de Saúde Mental 
Designa para presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental o Dr. António Alfredo

de Sá Leuschner Fernandes
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases

dos Cuidados Paliativos

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Modelo de avaliação da qualidade das unidades de

internamento atuantes na área da toxicodependência

Esta Guideline pretende avaliar a qualidade das unidades de internamento atuantes na

área da toxicodepenência, incluindo a área de intervenção da reinserção.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão

Estas Linhas Orientadoras pretendem sistematizar e harmonizar um conjunto de

orientações, que sustentem e potenciem a capacidade de intervenção das CDT,

consolidando a sua identidade e garantindo que estejam acessíveis ao universo dos

indiciados, famílias e outros parceiros, procedimentos, respostas e intervenções

idênticos, alcançar níveis de qualidade e eficácia superiores e, ainda, garantir uma base

de intervenção comum facilitadora da monitorização e avaliação.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Unidades de Desabituação Públicas 2010 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Linhas Orientadoras para a Mediação Social - documento

base.

Criado um grupo de trabalho com o objetivo de definir linhas orientadoras para a

Mediação Social. Este grupo integra técnicos do SICAD e dos CRI, com experiência e/ou

conhecimentos privilegiados face ao objetivo do grupo de trabalho, procurando

representar as diferentes especificidades regionais, assim como os problemas

associados às diferentes substâncias de consumo (substâncias ilícitas e álcool). Em 2012

foi construído o documento base para a definição destas linhas orientadoras e em 2013

este grupo de trabalho deu continuidade aos trabalhos, estando prevista a conclusão do

documento em 2014.

Saúde em Todas as Politicas;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Plano Nacional de Vacinação 2012
Despacho n.º 16843/2011: aprovação do esquema de vacinação universal

recomendado do Programa Nacional de Vacinação 2012. 

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos Lei n.º 52/2012: Lei de Bases dos Cuidados Paliativos 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

SGMS

Gabinete SEAMS 

SICAD
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GT Transferência dos encargos das Autarquias 

Despacho n.º 771/2013: Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade

de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias

com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento

do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT  Regu. Lei de Bases Cuidados Paliativos 
Despacho n.º 1235/2013: constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Regulação do sector

Acompanhamento da diabetes 

Despacho n.º 3052/2013: determina a criação de Unidades Coordenadoras Funcionais

da Diabete (UCFD), a criação de consultas autónomas de diabetes nos Agrupamentos de

Centros de Saúde (ACES) e a criação das Unidades Integradas de Diabetes (UID) nos

hospitais

Regulação do sector

Financiamento de produtos de apoio a pessoas com

deficiência

Despacho n.º 3128/2013: fixa o montante anual destinado ao financiamento dos

produtos de apoio à maior autonomia e integração das pessoas com deficiência

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Alteração da lei de venda e consumo de bebidas alcoólicas 
Decreto-Lei n.º 50/2013: Cria um novo regime de disponibilização, venda e consumo de

bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Enquadramento legislativo para as substâncias psicoativas 

Decreto-Lei n.º 54/2013: Procede à definição do regime jurídico da prevenção e

proteção contra a publicidade e comércio das novas substâncias psicoativas. Portaria n.º

154/2013: Aprova a Lista de novas substâncias psicoativas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Alteração do Programa Modelar 
Portaria n.º 168/2013: Segunda alteração ao Regulamento do Programa Modelar,

aprovado pela Portaria n.º 376/2008, de 23 de maio
Regulação do sector

Alteração do funcionamento do cheque- dentista 

Despacho n.º 7402/2013. D.R. n.º 110: estabelece disposições referentes à atribuição

de cheques-dentista, no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

(PNPSO)

Regulação do sector; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública

Portaria n.º 248/2013: aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças

transmissíveis e outros riscos em saúde pública

Saúde em Todas as Politicas;

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector

Distribuição gratuita de fruta e produtos hortícolas no 1.º

ciclo 

Despacho n.º 13413/2013: determina a ajuda respeitante a distribuição gratuita de

frutas e produtos hortícolas aos alunos do 1.º ciclo dos estabelecimentos de ensino

público, para o ano letivo 2013/2014

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Plano Regional de Oncologia do Alentejo - PROA
Instrumento coordenador e orientador das várias estratégias de intervenção a efetuar e

contribua para a melhoria da qualidade e equidade dos cuidados prestados.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Ação de Saúde de Crianças e Jovens em Risco

Reestruturar os modelos organizativos dos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em

Risco/Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, mantendo a

preparação técnica

dos profissionais, com mecanismos de resposta concertados através de circulação

atempada

de informação pertinente e integração dos vários programas de saúde.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Rastreio Precoce das Perturbações de Desenvolvimento em

Crianças Elegíveis para o SNIPI
Implementação de um modelo de rastreio precoce dos casos de perturbação ou de risco

do desenvolvimento em crianças com menos de 3 anos de idade, com vista à sua rápida

sinalização, avaliação e acompanhamento pelo SNIPI.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Perturbações da Linguagem em Crianças no SNIPI:

Caracterização e Abordagem Comunitária Preventiva das

Dimensões do Desenvolvimento

Investigar a natureza das dificuldades encontradas no desenvolvimento da linguagem

em tão grande número de crianças e procurar formas de atuação, de âmbito

comunitário, para promover a estimulação do desenvolvimento da linguagem e

comunicação em todos os contextos de vida das crianças.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

Gabinete SEAMS 

ARS Alentejo
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Portaria n.º 248/2013 de 5 de agosto
Aprova o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros

riscos em saúde pública
Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

financiamento comunitário do projeto “Centro de

Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN 

A ARS Norte obteve em 22/07/2009 a aprovação do financiamento comunitário do

projeto “Centro de Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN (código da operação: NORTE-09-0448-FEDER-

000118). A sua execução física e financeira no ON.2 decorreu de março 2008 a

dezembro 2013.O projeto consistiu na construção de raiz de um Centro de Reabilitação,

dirigido para a população da Região Norte (correspondente à NUT II Norte) e projetado

com os contornos definidos na denominada “Rede de Referenciação Hospitalar em

Medicina Física e de Reabilitação” aprovada em 2002 e com a atualização, ao nível da

adequação e dimensionamento das funcionalidades, expressa no Programa Funcional

aprovado, por despacho ministerial, datado de 25 de setembro de 2007.  Trata-se de

um hospital especializado e diferenciado, que desenvolve a sua missão nas áreas

assistenciais de internamento e ambulatório, vocacionado para o tratamento de

situações graves e complexas que exigem intervenção de equipas de reabilitação

multidisciplinares. Porque a “reabilitação” não se esgota na dimensão assistencial, na

génese do Centro de Reabilitação do Norte estabeleceram-se como pontos integrantes

fundamentais as seguintes vocações: assistencial; formativa e de investigação; social e 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto 

No dia 25/11/2013 foi celebrado Acordo de Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto (SCMP), nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º

138/2013, de 9 de outubro, que produziu efeitos partir da homologação do Senhor

Secretário de Estado da Saúde em 26/11/2013. A SCMP iniciou os trabalhos de

instalação em 16/12/2013 e procedeu à abertura do CRN no dia 20/12/2013, iniciando

a atividade com a realização de tratamentos e consultas de ambulatório. O CRN foi

oficialmente inaugurado no dia 25/02/2014 pelo Senhor Ministro da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o

Departamento de Estudos e Planeamento (DEP) da ARS Norte IP disponibiliza, via

intranet, mapas de monitorização mensal aos Hospitais, Centros Hospitalares e ULS,

relativos a: 1) lista de inscritos para cirúrgia 2) lista de espera para a primeira consulta

hospitalar por especialidade (consulta externa) 3) movimento das urgências

hospitalares; A monitorização destes elementos possibilita uma análise global da ARS

Norte, uma análise por Hospital/Centro Hospitalar/ULS, uma análise por consulta de

especialidade.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP, via intranet, disponibilizada informação trimestral relativa ao perfil de

prescrição por médico, em ambulatório hospitalar.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares -

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011, o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos ACeS e ULS, informação mensal relativa ao

perfil de prescrição por médico, da facturação de medicamentos e MCDT.
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

IPST

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Monitorização da prestação de cuidados hospitalares

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS Despacho nº

17069/2011

No cumprimento do disposto na Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da ACSS,

operacionalizando as determinações emanadas no Despacho nº 17069/2011 , o DEP da

ARS Norte IP disponibiliza, via intranet, aos Hospitais e Centros Hospitalares informação

relativa à monitorização da prescrição em ambulatório hospitalar, com envio trimestral

do perfil de prescrição médico.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Formulário de Monitorização Epidemiológica do Surto da

Gripe

Elaborado formulário pelo DEP de acesso via web, onde ACEs e Hospitais procederam à

monitorização diária do: 1) Número de utentes que recorrem aos serviços de

atendimento não programado - fora do horário normal (depois das 20 horas); 2)

Episódios de gripe; 3) Os tempos médios de espera para triagem, nº camas

suplementares, etc. - Objetiva-se aferir a capacidade de resposta dada e aquela que

porventura será necessária disponibilizar.  

 

Esta monitorização diária justificada pela crescente procura dos serviços de saúde,

designadamente pela emergente epidemia de gripe, durou 7 semanas.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Perfis de Saúde 

Disponibilizar informação atualizada sobre o estado de saúde da população da região

Norte (RN) e seus determinantes no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-

definida de destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde), através do Perfil de

Saúde da Região Norte (PSRN).

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Perfis de Saúde 

Dotar as Unidades de Saúde Pública (USP) dos ACeS/ULS de um instrumento atualizado

de monitorização do estado de saúde da população e seus determinantes, através dos

Perfis Locais de Saúde (PLS).

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Efetuar a avaliação da utilização das ferramentas de informação e comunicação em

saúde disponíveis na região (incluindo os Perfis de Saúde) dentro e fora do setor da

saúde.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Mort@lidades

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da mortalidade na região Norte, no

portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-chave

(dentro e fora do setor da saúde), através das ferramentas do programa Mort@lidades.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Mort@lidades

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise evolutiva da Mortalidade Evitável

na região Norte, no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de

destinatários-chave (dentro e fora do setor da saúde), através de um relatório e de uma

ferramenta informática.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Reorganizar a informação e comunicação dos dados sobre a análise da mortalidade na

região Norte, através da construção de um novo modelo para as ferramentas do

programa Mort@lidades.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Morbilid@des 

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da morbilidade hospitalar na região

Norte, no portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-

chave (dentro e fora do setor da saúde), através da ferramenta morbilid@des.hospitalar

do programa morbilid@des.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

http://portal.arsnorte.min-saude.pt 

Disponibilizar informação atualizada sobre a análise da morbilidade nos Cuidados de

Saúde Primários relevante para a monitorização do estado de saúde da população, no

portal da ARS Norte e aos destinatários da lista pré-definida de destinatários-chave

(dentro e fora do setor da saúde), através de uma ferramenta informática a ser

integrada no programa morbilid@des.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Carga Global de Doença

Dotar o DSP (Observatório Regional de Saúde) e as USP dos ACeS/ULS, de um

instrumento de monitorização da carga global da doença (CGD) e da carga da doença

atribuível aos principais fatores de risco.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Carga Global de Doença

Dotar o DSP (Observatório Regional de Saúde) e as USP dos ACeS/ULS, de um

instrumento de monitorização da carga global da doença (CGD) e da carga da doença

atribuível aos principais fatores de risco.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA

Continuar o processo de harmonização de dados e procedimentos a nível da região

Norte, de acordo com as orientações da OMS

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA
Monitorizar e avaliar a evolução dos indicadores antropométricos na população infantil

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Children Obesity Surveillance Initiative (COSI) - Projeto

europeu, com liderança nacional da DGS e do INSA

Criar um sistema de vigilância nutricional infantil cujos outputs sejam relevantes para os

níveis regional e local (ACeS/ULS)

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ROSNorte

Constituir e implementar a "Rede de Observatórios de Saúde da população do Norte"

(ROSNorte), constituída pelo DSP da ARS Norte e as USP dos ACES/ULS, para a melhoria

da observação de saúde da população e seus determinantes, a nível regional e local.

Saúde em Todas as Politicas; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Trabalho Colaborativo das cinco ARS
Desenvolver um trabalho colaborativo entre os DSP das cinco ARS, na área da

observação da saúde da população e seus determinantes 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS Norte
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Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Garantir a adesão de 100 Agrupamentos escolares ao Programa Escolas Livres de

Tabaco (PELT)
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Elaborar e implementar o Projeto de Vigilância da Exposição ao Fumo de Tabaco em

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas na Região de Saúde do Norte
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a redução da exposição ao fumo de tabaco ambiental e da exposição a outros

determinantes (publicidade, promoção e outros) 
Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT)
Avaliar a prevalência e a incidência do consumo de tabaco na comunidade, por grupos

etários, em grupos modelo e/ ou grupos vulneráveis. 
Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Dar resposta às necessidades formativas das equipas PASSE locais Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Implementar o PASSE em todos os ACES/ULS da região Norte Saúde em Todas as Politicas

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa Saúde em Todas as Politicas

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Elaborar e implementar um Programa Regional de Intervenção em Meio Prisional

(PRIMP)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida
Aumentar o número de serviços públicos de saúde com capacidade para efetuar a

deteção precoce e desenvolver atividades de prevenção inseridas no Programa Regional

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Contribuir para a implementação do Programa Nacional para a Infeção VIH/sida

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida

Efetuar o projeto de investigação “Identificação das necessidades psicossociais e

respostas sociais existentes entre os doentes infetados pelo VIH/sida na região Norte de

Portugal”

Saúde em Todas as Politicas; Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; Melhorar o desempenho e aumentar o

rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

ARS Norte
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Programa de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida Implementar o Programa de Troca de Seringas(PTS) nos ACES/ULS da região Norte 

Saúde em Todas as Politicas;

 Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 


Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Implementar o PRESSE em todos os ACES/ULS da região Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)

Dar resposta às necessidades formativas das equipas PRESSE locais e das

Escolas/Agrupamentos de Escolas (professores coordenadores de educação para a

saúde e psicólogos)

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar

(PRESSE)
Elaborar o material lúdico-pedagógico necessário à aplicação do Programa

Saúde em Todas as Politicas;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Programa Autoestima
Garantir que as grávidas trabalhadoras do sexo contactadas, são seguidas nos serviços

de saúde.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a implementação do PNSE Saúde em Todas as Politicas

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a melhoria do cumprimento do PNSE na região Saúde em Todas as Politicas

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) Contribuir para a elaboração do novo PNSE   Saúde em Todas as Politicas

Vigilância Epidemiológica da Paralisia Flácida Aguda

Acompanhar a vigilância clínica, epidemiológica e laboratorial dos casos de PFA e de

suspeita de poliomielite em menores de 15 anos de idade, diagnosticados na Região de

Saúde do Norte

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Regulação do sector; 

ARS Norte
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Protocolo de Colaboração

Em funcionamento consultas de planeamento familiar ao nível das unidades funcionais

dos cuidados de saúde primários.

 

No âmbito da assinatura de um protocolo entre a ARS Norte IP e o Instituto Português

da Juventude, os jovens da região norte têm ainda ao seu dispor os serviços dos

Gabinetes de Apoio à Sexualidade Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das

Delegações Regionais do Instituto Português da Juventude.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Decreto-Lei nº 281/2009 - Sistema Nacional de Intervenção

Precoce

na Infância (SNIPI)

O SNIPI funciona através da actuação coordenada dos Ministérios do Trabalho e da

Solidariedade Social, da Educação e da Saúde, conjuntamente com o envolvimento das

famílias e da comunidade. A subcomissão de Coordenação Regional Norte é constituída

por profissionais designados pelo 3 Ministérios e têm como principais competências:

a) Apoiar a Comissão de Coordenação do SNIPI e transmitir as suas orientações aos

profissionais que compõem as Equipas Locais de Intervenção (ELI) - a ARS Norte tem 29

ELI; 1) Coordenar a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, segundo

orientações do plano nacional de acção - a ARS Norte disponibiliza Recursos Humanos;

2) Proceder à recolha e actualização contínua da informação disponível e ao

levantamento de necessidades da Região, contribuindo para a base de dados nacional;

3) Planear, organizar e articular a acção desenvolvida com as equipas locais de

intervenção e os núcleos de supervisão técnica; 4) Acompanhar a implementação das

equipas locais de intervenção; 5) Designar o elemento coordenador de cada ELI; 6)

Integrar/acompanhar os núcleos de supervisão técnica de dimensão distrital,

constituídos por profissionais das

várias áreas de intervenção das entidades previstas no n.º 1, do artigo 1º do presente

regulamento, podendo convidar para o efeito personalidades das áreas cientificas e

académica.

Saúde em Todas as Politicas

Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto - D.R. 2ª série, n.º 180

de 6/8/97

Em cumprimento do disposto no Despacho nº 5411/97 de 6 de agosto, o Conselho

Diretivo da ARS Norte IP por despacho de 16/04/2013 cria a Comissão Técnica Regional

para o Diagnóstico Pré-Natal na Região Norte (CTRDPN), que tem como objectivos

específicos: 1) implementar a curto prazo (1 ano e meio) o diagnóstico pré-natal com

protocolo I (ecografia do 1º trimestre/rastreio bioquímico) em todos os

Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte; 2) Implementar a médio prazo (3

anos) o diagnóstico pré-natal com protocolo II (Ecografia morfológica + consulta de

avaliação de risco) em todos os Hospitais/Centros Hospitalares/ULS da Região Norte

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Protocolo de Colaboração

Em funcionamento consultas de planeamento familiar em hospitais e maternidades da

Região Norte. 

 

No âmbito da assinatura de um protocolo entre a ARS Norte IP e o Instituto Português

da Juventude, os jovens da região norte têm ainda ao seu dispor os serviços dos

Gabinetes de Apoio à Sexualidade Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das

Delegações Regionais do Instituto Português da Juventude.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Projeto notícia nascimento

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados ao recém-nascido, à mãe e à

família, através: 1. Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência da

Noticia de Nascimento em formato digital; 2. Coordenar a implementação nacional do

projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4. Promover ações

de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação com os sistemas

informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária; 6. Adequar os

sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS a notícia de nascimento em

formato digital

Saúde em Todas as Politicas; Maior protagonismo dos cidadãos; Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de

saúde; 

Projeto boletim saúde infantil e juvenil

Garantir a melhoria da continuidade de cuidados prestados à criança e jovem. 1.

Publicar normativos de orientação clinica sobre a existência do Boletim saude infantil e

juvenil em formato de papel e digital (eboletim); 2. Coordenar a implementação

nacional do projeto; 3. Monitorizar a utilização correta e eficaz do modelo digital 4.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 5. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária;

6. Adequar os sistemas informáticos de apoio à prática clinica do SNS ao Boletim de

saúde infantil e juvenil em formato digital.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos;

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde; 

Projeto nascer utente

Garantir a acessibilidade de todos os recém-nascidos ao SNS, através: 1. Publicar

normativos de orientação; 2. Coordenar a implementação nacional do projeto; 3.

Promover ações de formação em colaboração com as ARS; 4. Promover a articulação

com os sistemas informáticos dos programas de saúde que intervêm nesta faixa etária.

Saúde em Todas as Politicas; 

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Criação de Rede de Centros de Vacinação Internacional
Aproximação ao utente das Consultas de Viajante e da Vacinação Internacional no

âmbito do regulamento Sanitário Internacional

Regulação do sector;  

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Programa de Promoção da Saúde em Saúde Escolar Implementação de Programa de Promoção da Saúde no ãmbito da Saúde Escolar Saúde em Todas as Politicas

Rede referenciação da área materno-infantil - Circular

Normativa n.º 1 de 14 de janeiro de 2013
Circular da ARSLVT com atualização do circuito dos utentes na área Materno-Infantil Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

Circular informativa nº 20/2013

Referenciação via Alert P1 - Atualização das Circulares Informativas: Cardiologia, Cirurgia

Geral, Genética Médica, Ginecologia, Infeciologia, Medicina Interna, Medicina Fisica e

Reabilitação, Oftalmologia, Ortopedia e Pediatria.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Circular informativa nº 2/2012, nº 4/2012, nº 5/2012, nº

6/2012, nº 8/2012, nº 12/2012

Referenciação via Alert P1 - Especialidades de Cirurgia Pediátrica, Endocrinologia,

Hematologia, Alergologia, MFR, Nefrologia, Cardiologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia

Maxilo-facial, Cirurgia Plastica, Cirurgia Vascular, Estomatologia, Gastroenterologia,

Genética, Neurocirurgia, Neurologia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Dermatologia,

Ginecologia, Medicina Interna, Obstétricia, Ortopedia, Pediatria, Infeciologia,

Oftalmologia, ORL, Reumatologia e Urologia

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Oficio Circular nº 20955/2013

Encaminhamento de Doentes de para a realização de Radioterapia nos Hospitais da

ARSLVT com assistencial disponivel no CH Barreiro Montijo, H. Santarém, CH Lisboa

Norte e IPO Lisboa.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde

RCV - Registo Centralizado de Vacinas

Colaboração no processo de implementação e entrada em produção do Registo

Centralizado de Vacinas (RCV), plataforma que centraliza o registo e monitorização das

inoculações vacinais administradas nos Centros de Saúde, Hospitais do SNS e Privados

com protocolo com a ARSLVT

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

ARS LVT

ARS Norte
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos

Comportamentos Aditivos e nas Dependências

O documento que apresentamos foi construído em colaboração com as cinco ARS e tem

como objetivo de fornecer diretrizes e recomendações sistematizadas que permitam

auxiliar os profissionais no desenho, implementação e avaliação de intervenções no

âmbito da promoção da saúde e prevenção dos CAD. Este guia foi também elaborado

com o objetivo de fornecer

orientações que promovam a homogeneidade das práticas e ainda qualidade e eficácia

na intervenção promovida e levada a cabo pelos diferentes entidades e agências que

atuam nesta

área. Contudo, as orientações que são propostas, não excluem outras dimensões para a

intervenção que se venham a considerar pertinentes.

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Maior protagonismo aos cidadãos

Programa Nacional de Saúde Escolar | 2014

Participação na elaboração do novo Programa Nacional de Saúde Escolar 2012-2016.

O novo Programa de Saúde Escolar visa contribuir para a melhoria dos níveis de

literacia em saúde, a adoção de estilos de vida saudáveis, a inclusão de crianças e jovens

com necessidades de saúde especiais e um ambiente escolar seguro e sustentável. Este

grupo de trabalho pretende definir linhas orientadoras para intervenção das equipas de

saúde escolar dos ACES e tem estado a ser discutido. As datas para a conceptualização

do Programa Nacional de Saúde Escolar, mantem-se, isto é:

a. Conclusão do draft para discussão pública até  7 de abril; 

b. Em discussão publica até 9 de maio;

c. Integração dos contributos até final de maio.

Saúde em Todas as Politicas

ARS LVT
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Tabela Nacional de Funcionalidade

1.Melhorar a equidade no acesso a benefícios atribuídos em regime especial, se o

Governo assim o determinar; 2.Monitorizar e avaliar resultados de programas de gestão

integrada da doença; 3. Avaliar a necessidade de cuidados de saúde e quantificar

resultados/ganhos em saúde das unidades prestadoras de cuidados de

reabilitação/reeducação, entre outras 

Regulação do sector

Cartão de portador de doença rara
Promover a acessibilidade, equidade, continuidade de cuidados e respostas adequadas

às necessidades temporária sou permanentes de saúde
Regulação do sector

Relatório dos fluxos de Doentes que receberam assistência

médica especializada no estrangeiro 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por patologia e custo associado, referenciados para o

estrangeiro 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Relatório dos fluxos de Doentes dos PALOP que receberam

assistência médica no SNS, ao abrigo dos Acordos de

Cooperação no dominio da Saúde 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por PALOP, que receberam assistência médica no SNS 

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Criação e desenvolvimento do Sistema de Apoio à Gestão da

Mobilidade Internacional de Doentes    

Gerir, em tempo real, os fluxos de doentes portugueseses que recebem assistência

médica no estrangeiro e de doentes dos PALOP no SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

II Plano para Integração dos Imigrantes II (Resolução do

Conselho de Ministros nº 74/2010)
Promover o acesso dos imigrantes ao SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Sistema de Informação para a atribuição de Ajudas Técnicas

/ Produtos de Apoio
Sistema eletrónico de recolha e partilha de informação entre a DGS, ACSS e Hospitais

Saúde em Todas as Politicas;

Linhas de orientação clínica;

Maior protagonismo dos cidadãos; 

Despacho n.º 9972/2011. DR 152 SÉRIE II de 2011-08-09

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2011-2012, emitidas a partir de 1 de Agosto de

2011, são válidas até 31 de Dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 11323/2012. DR 161 SÉRIE II de 2012-08-21

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2012-2013, emitidas a partir de 1 de agosto de

2012, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 10366/2013. DR 152 SÉRIE II de 2013-08-08

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas

contra a gripe, para a época gripal de 2013-2014, emitidas a partir de 1 de agosto de

2013, são válidas até 31 de dezembro do corrente ano.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Objetivos para o Sistema de Saúde - Reforçar o Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença

DGS
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Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida

Minorar as iniquidades de género e prevenir as diferentes formas de violência. Criação

de rede de Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos; Preparação dos

profissionais; edição de referenciais técnicos.

 Saúde em Todas as Politicas

Despacho n.º 6716/2012. DR 96 SÉRIE II de 2012-05-17

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Estabelece regras específicas para a dispensa das terapêuticas com antirretrovíricos às

pessoas que vivem com VIH/sida e adequada utilização do sistema SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Despacho n.º 2175/2013. DR 26 SÉRIE II de 2013-02-06

Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde

Estabelece disposições referentes à dispensa de terapêutica antirretrovírica, no âmbito

do Programa Nacional para Infecção VIH/SIDA e do sistema informático SI.VIDA

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Política do Medicamento

Compra agregada de medicamentos
Iniciativa de centralização regional de procedimentos de compra de medicamentos, por

referência.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Acordo Ministério da Saúde e Apifarma - 14/05/2012 Visa redução na despesa do SNS com medicamentos hospitalares e de ambulatório.
Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

 Política do Medicamento

Aditamento acordo Ministério da Saúde e Apifarma -

24/09/2013
Visa redução na despesa do SNS com medicamentos hospitalares e de ambulatório.

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

 Política do Medicamento

Lei n.º 52/2012. D.R. n.º 172, Série I de 2012-09-05 Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho n.º 8677/2011. D.R. n.º 122, Série II de 2011-06-

28

Define as experiências piloto de CCISM, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados, a iniciar em 2011

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases

dos Cuidados Paliativos

Constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da Lei de Bases dos Cuidados

Paliativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Modelo de avaliação da qualidade das unidades de

internamento atuantes na área da toxicodependência

Esta Guideline pretende avaliar a qualidade das unidades de internamento atuantes na

área da toxicodepenência, incluindo a área de intervenção da reinserção.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Maior protagonismo dos cidadãos

Unidades de Desabituação Públicas 2010 - Grupo de

Trabalho Harmonização da Recolha de Dados UD Públicas

Caracterização dos utentes das Unidades de Desabituação públicas: sociodemográfica,

percurso clínico, consumos, doenças infecciosas e comportamentos de risco, e

psicopatologias; comparação do perfil padrão entre os utentes cuja substância principal

é o álcool e outras substâncias psicotrópicas.  Alguns indicadores de atividade.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Relatórios anuais de acompanhamento da implementação

da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-

Abrigo

Elaborados por um Grupo de Trabalho Interinstitucional, coordenado pelo ISS, I.P.,

responsável pela implementação, acompanhamento, e avaliação da Estratégia Nacional

para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo. 

Saúde em Todas as Politicas;  Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde: 

SGMS

DGS

SICAD

ARS Centro
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http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=122.2011&iddip=2011037991
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=122.2011&iddip=2011037991


Organismos Nome Iniciativa / Titulo do Documento Descrição Sumária (objectivo) Relação com as Medidas do Programa do Governo

Linhas Orientadoras para a Mediação Social - documento

base.

Criado um grupo de trabalho com o objetivo de definir linhas orientadoras para a

Mediação Social. Este grupo integra técnicos do SICAD e dos CRI, com experiência e/ou

conhecimentos privilegiados face ao objetivo do grupo de trabalho, procurando

representar as diferentes especificidades regionais, assim como os problemas

associados às diferentes substâncias de consumo (substâncias ilícitas e álcool). Em 2012

foi construído o documento base para a definição destas linhas orientadoras e em 2013

este grupo de trabalho deu continuidade aos trabalhos, estando prevista a conclusão do

documento em 2014.

Saúde em Todas as Politicas;  

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Regime especial comparticipação

Portaria n.º 267-A/2011: definição das condições de inclusão de novos medicamentos

no regime especial de comparticipação respectivo (medicamentos utilizados no

tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes) 

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Alterações às condições de comparticipação 

Despacho n.º 772/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal,

cardíaco e hepático alogénico.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Alteração comparticipação de medicamentos 

Despacho n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de

medicamentos destinados ao tratamento da doença inflamatória intestinal. Despacho

n.º 8344/2012: Introduz alterações às condições de comparticipação de medicamentos

prescritos para a profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, cardíaco e hepático

alogénico

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Competências na fixação de preços do medicamento 

Decreto-Lei n.º 152/2012: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 112/2011, de

29 de novembro, que aprova o regime da formação do preço dos medicamentos

sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica

comparticipados.

Regulação do sector; 

Politica do Medicamento

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos Lei n.º 52/2012: Lei de Bases dos Cuidados Paliativos 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Requisitos comparticipação medicamentos 

Despacho n.º 12650/2012: altera o n.º 4 e o anexo do despacho n.º 14123/2009, de 12

de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de 23 de junho de 2009

(condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da reumatoide e a espondilite anquilosante)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Politica do Medicamento

Aprovação preços de referência (1 outubro 2012) 

Despacho n.º 12648/2012: Aprova os preços de referência unitários dos grupos

homogéneos de medicamentos, para vigorar no trimestre civil que se inicia em 1 de

outubro de 2012 (Declaração de retificação n.º 1540/2012) 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; Política do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13654/2012: Aditamento ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio,

que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento

da esclerose múltipla

Politica do Medicamento

Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 13796/2012: Altera o despacho n.º 10910/2009, de 22 de abril, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de abril de 2009, que definiu as

condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento da infertilidade,

em especial os da procriação medicamente assistida

Politica do Medicamento

Gabinete SEAMS 

SICAD
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Requisitos comparticipação medicamentos

Despacho n.º 14094/2012: Altera o despacho n.º 8599/2009, de 19 de março, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2009, que definiu as

condições a que obedece a comparticipação de medicamentos destinados ao

tratamento da esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Politica do Medicamento

Condições de dispensa e utilização de medicamentos 

Despacho n.º 14242/2012: Alteração do anexo i do despacho n.º 18419/2010, de 2 de

dezembro, que definiu as condições de dispensa e utilização de medicamentos

prescritos a doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

Politica do Medicamento

Aquisição de dispositivos médicos 

Despacho n.º 15371/2012: estabelece disposições relativas à aquisição de dispositivos

médicos objeto de codificação pelo INFARMED, pelos serviços e estabelecimentos do

Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Politica do Medicamento

GT Transferência dos encargos das Autarquias 

Despacho n.º 771/2013: Cria um grupo de trabalho ao qual compete a responsabilidade

de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das Autarquias

com os trabalhadores em matéria de prestações de saúde pelo SNS, para o orçamento

do SNS

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

GT  Regu. Lei de Bases Cuidados Paliativos 
Despacho n.º 1235/2013: constituição do Grupo de Trabalho para a regulamentação da

Lei de Bases dos Cuidados Paliativos
Regulação do sector

Financiamento de produtos de apoio a pessoas com

deficiência

Despacho n.º 3128/2013: fixa o montante anual destinado ao financiamento dos

produtos de apoio à maior autonomia e integração das pessoas com deficiência

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Alargamento do período de dispensa de medicamentos

após cirurgia de ambulatório 

Decreto-Lei n.º 75/2013: procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 13/2009, de

12 de janeiro, que estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos

e serviços prestadores de cuidados de saúde, dispensem medicamentos para

tratamento no período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório

Política do Medicamento

Alteração do regime jurídico de proteção social na doença 

Portaria n.º 220/2013: primeira alteração à Portaria n.º 337/2004, de 31 de março, que

estabelece o novo regime jurídico de proteção social na eventualidade doença, no

âmbito do subsistema previdencial de segurança social

 Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

Regime de comparticipações medicamentos: processo e

prazos de definição de preços de referência 

Decreto-Lei n.º 103/2013: procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010,

de 13 de maio, que aprova o regime geral das comparticipações do Estado no preço dos

medicamentos, alterando o processo de aprovação e os prazos de definição dos preços

de referência

Política do Medicamento

Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir

pelos serviços do MS 

Portaria n.º 258/2013: Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a

atribuir pelos serviços e organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas

administrações regionais de saúde a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Regime jurídico das convenções 

Decreto-Lei n.º 139/2013: estabelece o regime jurídico das convenções que tenham por

objeto a realização de prestações de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde no

âmbito da rede nacional de prestação de cuidados de saúde. 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Portaria n.º 258/2013, de 13 de agosto

Aprova o Regulamento dos Programas de Apoio Financeiro a atribuir pelos serviços e

organismos centrais do Ministério da Saúde e pelas administrações regionais de saúde a

pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Decreto-Lei n.º 83/2013 de 24 de junho Estabelece o Seguro do Dador de Sangue
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde.

Circular/ ofício sobre declarações para efeitos taxas

moderadoras

Estabelece o modelo de declaração a utilizar para comprovação da situação de Dador de

Sangue para efeitos de isenção do pagamento de taxas moderadoras
Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

IPST

Gabinete SEAMS 
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financiamento comunitário do projeto “Centro de

Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN 

A ARS Norte obteve em 22/07/2009 a aprovação do financiamento comunitário do

projeto “Centro de Reabilitação do Norte”, no âmbito do Programa Operacional

Regional do Norte (ON2) do QREN (código da operação: NORTE-09-0448-FEDER-

000118). A sua execução física e financeira no ON.2 decorreu de março 2008 a

dezembro 2013.O projeto consistiu na construção de raiz de um Centro de Reabilitação,

dirigido para a população da Região Norte (correspondente à NUT II Norte) e projetado

com os contornos definidos na denominada “Rede de Referenciação Hospitalar em

Medicina Física e de Reabilitação” aprovada em 2002 e com a atualização, ao nível da

adequação e dimensionamento das funcionalidades, expressa no Programa Funcional

aprovado, por despacho ministerial, datado de 25 de setembro de 2007.  Trata-se de

um hospital especializado e diferenciado, que desenvolve a sua missão nas áreas

assistenciais de internamento e ambulatório, vocacionado para o tratamento de

situações graves e complexas que exigem intervenção de equipas de reabilitação

multidisciplinares. Porque a “reabilitação” não se esgota na dimensão assistencial, na

génese do Centro de Reabilitação do Norte estabeleceram-se como pontos integrantes

fundamentais as seguintes vocações: assistencial; formativa e de investigação; social e 

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto 

No dia 25/11/2013 foi celebrado Acordo de Gestão entre a ARS Norte e a Santa Casa da

Misericórdia do Porto (SCMP), nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º

138/2013, de 9 de outubro, que produziu efeitos partir da homologação do Senhor

Secretário de Estado da Saúde em 26/11/2013. A SCMP iniciou os trabalhos de

instalação em 16/12/2013 e procedeu à abertura do CRN no dia 20/12/2013, iniciando

a atividade com a realização de tratamentos e consultas de ambulatório. O CRN foi

oficialmente inaugurado no dia 25/02/2014 pelo Senhor Ministro da Saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Despacho nº 45/2008 - Programa Modelar 

A Portaria nº 376/2008 de 23 de maio aprovou o regulamento da Atribuição de apoios

financeiros pelas Administrações Regionais de Saúde a pessoas coletivas Privadas sem

fins lucrativos , no ãmbito da RNCCI, designado por programa modelar. 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Melhoria da Eficiencia na Cobrança de Taxas Moderadoras

Implementar em toda a região, em colaboração com a SPMS, um sistema de informação

sobre taxas a moderadoras (SITAM) que permita operacionalizar de forma mais

eficiente a cobrança dos valores em dívida

Política do Medicamento; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordos de Cooperação - Despacho n.º 3/89, de 20 de

janeiro, publicado no DR, II Série, n.º 67, de 17/03/1989 

A ARS Norte dispõe de Acordos de Cooperação em vigor com a maior parte dos

hospitais públicos da Região Norte, celebrados nos termos do Despacho n.º 3/89, de 20

de janeiro, publicado no DR, II Série, n.º 67, de 17/03/1989, a ARS, que estabelecem

preços inferiores aos praticados pelo setor convencionado (10% em quase todos os

exames).  Este despacho, para além de determinar o dever das ARS e dos

estabelecimentos hospitalares da rede oficial  celebrarem acordos sempre que exista

capacidade disponível, também aprova o acordo-tipo, determinando as regras de

atuação e estabelecendo que os preços a praticar nestas situações devem ser inferiores

aos preços praticados no setor privado (tabela de preços dos convencionados), em

percentagem a acordar entre as partes. Os Acordos permitem que os utentes dos

cuidados primários do SNS acedam aos meios complementares de diagnóstico e

terapêutica prestados pelos hospitais públicos, quando estes dispõem de capacidade

instalada disponível. 

 Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Apreciação e parecer sobre o Dec. Lei nº 138/2013, de 89

Outubro

Formas de articulação do Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do

Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as instituições particulares de solidariedade social

(IPSS), enquadradas no regime da Lei de Bases da Economia Social

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

ARS LVT

ARS Norte
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Apreciação e parecer sobre o Dec. Lei nº 139/2013, de 89

Outubro

Regime jurídico das convenções que tenham por objeto a realização de prestações de

cuidados de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da rede

nacional de prestação de cuidados de saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de

Benavente

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia do

Entroncamento

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a APDP - ASSOCIAÇÃO

PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com o IPR - INSTITUTO PORTUGUÊS

DE REUMATOLOGIA

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Centro de Medicina e

Reabilitação do Alcoitão

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a SCML - Unidade de Saúde de

Telheiras

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Acordo de Cooperação com a CVP - Cruz Vermelha

Portuguesa

O acordo de cooperação tem por objecto regular e definir os termos em que a

prestação de cuidados de saúde é realizada em complementaridade com o Serviço

Nacional de Saúde (SNS)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

Estudo de distribuição das valências das Entidades

Convencionadas

Estudar a distribuição das valências das Entidades Convencionadas, nas áreas de

radiologia, endoscopia, análises clínicas e patologia clínica e medicina física e

reabilitação, por NUTS para a região LVT, procurando perceber se existem zonas mais

carenciadas em uma ou mais valências.

Saúde em Todas as Politicas; 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Maior protagonismo aos cidadãos

Despacho n.º 16938/2013. D.R. n.º 253, Série II de 2013-12-

31

Ministérios das Finanças e da Saúde - Gabinetes dos

Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e Adjunto do

Ministro da Saúde

Fixa os requisitos a observar no estabelecimento das convenções entre o Estado,

através do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

(SICAD) e as Unidades Privadas de Saúde

Saúde em Todas as Politicas

Cumprimento do Despacho n.º 2247/2012, de 19.10.2012,

do Secretário de Estado da Saúde 

Análise ao receituário emitido a favor dos beneficiários

FESSPIL, anteriormente, na vigência e posteriormente ao

Despacho n.º 6/2011, de 1 de março de 2011, do Secretário

de Estado Adjunto e da Saúde

Monitorização da evolução do regime de comparticipação especial de trabalhadores e

pensionistas da indústria de lanifícios que tenham deduzido especificamente até 1984

para o Fundo Especial de Segurança Social (FESSPIL)  

Regulação do sector

Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a

União das Misericórdias Portuguesas 

A IGAS integra a Comissão Paritária de Acompanhamento do

Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a

União das Misericórdias Portuguesas - Despacho n.º

2399/2012, de S. Excia. o Sr. Ministro da Saúde (DR n.º 35,

2ª Série de 17/2/2012) 

Compete à Comissão Paritária:

-Gerir conflitos entre as ARS e as Misericórdias e contribuir para a sua resolução através

de recomendações;

-Desenvolver todas as atividades de informação, apoio e dinamização das entidades

envolvidas, concretamente através da monitorização e análise dos respetivos resultados.

Regulação do sector

ARS LVT

IGAS
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Ação conjunta com a IGMSSS 
Controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e de atribuição de

subsídio de doença

Regulação do sector;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde

IGAS
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Relatório dos fluxos de Doentes que receberam assistência

médica especializada no estrangeiro 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por patologia e custo associado, referenciados para o

estrangeiro 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Relatório dos fluxos de Doentes dos PALOP que receberam

assistência médica no SNS, ao abrigo dos Acordos de

Cooperação no dominio da Saúde 2011/ 2012

Monitorização do nº de doentes, por PALOP, que receberam assistência médica no SNS 

Saúde em Todas as Politicas; 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Criação e desenvolvimento do Sistema de Apoio à Gestão da

Mobilidade Internacional de Doentes    

Gerir, em tempo real, os fluxos de doentes portugueseses que recebem assistência

médica no estrangeiro e de doentes dos PALOP no SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

II Plano para Integração dos Imigrantes II (Resolução do

Conselho de Ministros nº 74/2010)
Promover o acesso dos imigrantes ao SNS 

Regulação do sector;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Manual de acolhimento no acesso ao sistema de saúde de

cidadãos estrangeiros

Identificar, monitorizar, avalair e normalizar procedimentos de acesso de cidadãos

estrangeiros ao SNS

Regulação do sector; 

Maior protagonismo dos cidadãos.

Orientação nº 004/2012 de 31/01/2012 Candidatura a Centros de Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar
Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Centros de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros

de Tratamento de Obesidade. 

Lista de entidades que declararam cumprir os requisitos para se constituírem Centros

de Elevada Diferenciação de Obesidade e Centros de Tratamento de Obesidade desde

Janeiro de 2009

Linhas de orientação clínica; 

Acreditação dos serviços de saúde

Despacho n.º 15689/2012. DR 238 SÉRIE II de 2012-12-10

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Determina a constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de contribuir para a

estruturação do produto Turismo de Saúde

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Despacho n.º 7560/2013. DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Adita uma nova alínea ao n.º 2 do Despacho n.º 15 689/2012, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2012 (Grupo de Trabalho com o

objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo de Saúde)

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Despacho n.º 9009/2013. DR 131 SÉRIE II de 2013-07-10

Ministérios da Economia e do Emprego e da Saúde - Gabinetes dos Ministros da

Economia e do Emprego e da Saúde

Altera a constituição do grupo de trabalho criado pelo Despacho n.º 15689/2012, de 30

de novembro (Grupo de Trabalho Turismo de Saúde)

Saúde em Todas as Politicas;  

Maior protagonismo dos cidadãos

Exercício GUARDEX 2013

Testar e avaliar a coordenação entre vários níveis de resposta a um alerta de saúde

pública (nacional, regional e internacional), a partir de cenário com simulação de doença

respiratória aguda entre grupo de imigrantes ilegais, a bordo de navio.

Regulação do sector

Portaria (I Série)135-B/2013
Primeira alteração à Portaria n.º 91/2013, de 28 de fevereiro, que estabelece para 2013

os países de referência e os prazos de revisão anual de preços dos medicamentos 

Política do Medicamento;  

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde

Plano Nacional de Saúde 2012-2016

Objetivos para o Sistema de Saúde  - Reforçar a Participação de Portugal na Saúde Global

DGS

INFARMED
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Portaria (I Série)91/2013
Estabelece para 2013 os países de referência e os prazos de revisão anual de preços dos

medicamentos, e revoga a Portaria n.º 1041-A/2010, de 7 de outubro 

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Política do Medicamento

Projeto de decreto-lei sobre regime sancionatório e outras

medidas de aplicação do Regulamento (CE) n.º 1223/2009,

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro,

relativo aos produtos cosméticos

Estabelece o regime jurídico de regulação das atividades de fabrico, importação e

distribuição de produtos cosméticos, bem como o regime sancionatório aplicável às

violações dos requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, relativo aos produtos

cosméticos.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

GT para acompanhamento da discussão no Conselho

Europeu do Pacote Legislativo da Segurança Geral de

Produtos e Fiscalização do Mercado 

Discussão e apresentação de propostas nacionais relativas às áreas dos dispositivos

médicos e dos cosméticos. 

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

SCOPE joint action - Strengthening Collaborations to

Operate Pharmacovigilance in Europe

projeto europeu de harmonização da implementação da legislação de farmacovigilância

financiado pela Comissão Europeia em que Portugal é co-líder e irá receber parte desta

receita.

Regulação do sector; 

Política do Medicamento

Participação no Projeto Europeu " FAKESHARE " -

Cooperação no combate à comercialização de

medicamentos ilegais através da internet 

O Infarmed integra, desde julho de 2013, o projeto europeu de cooperação e

informação Fakshare, destinado à proteção da saúde dos cidadãos contra os riscos

associados à comercialização ilegal de medicamentos na internet.Iniciado em 3 de julho

e com a duração de dois anos, este projeto foi aprovado pela Comissão Europeia no

âmbito do programa “Prevenção e luta contra o crime”, contando com um

financiamento

comunitário superior a 350 mil euros. Esta iniciativa insere-se também no âmbito da

Diretiva 2011/62/UE, que irá introduzir inovações relevantes no que respeita às

condições de venda de medicamentos através da internet nos vários Estados membros.

Regulação do sector; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde;

Política do Medicamento

Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Saúde da

República Portuguesa e o Ministério da Saúde da República

de Cabo Verde - Declaração conjunta da II Cimeira Cabo

Verde - Portugal - 02/12/2012

Tem como finalidade definir os princípios que devem presidir à cooperação entre as

partes em matéria de assistência médica em Portugal a doenets riundos de Cabo verde,

promovendo a redução do número de evacuações e, em matéria de assistência técnica,

promovendo a formação de profissionais de saúde do sistema público de Cabo Verde.

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde

da República Portuguesa e o Ministério da Saúde da

República de Angola - 01/08/2013

Visa fortalecer a cooperação entre os dois Estados nas áreas da capacitação, formação e

intercâmbio de recursos humanos.
Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Cuidados de saúde transfronteiriços 

Anteprojeto de lei que visa transpor para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º

2011/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao

exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços
Saúde em Todas as Politicas<

Maior protagonismo dos cidadãos

Grupo de trabalho com o objetivo de contribuir

para a estruturação do produto Turismo de Saúde

Determina a constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de contribuir para a

estruturação do produto Turismo de Saúde

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde;

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Adita uma nova alínea ao n.º 2 do Despacho n.º 15 689/2012, publicado no Diário da

República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2012 (Grupo de Trabalho com o

objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo de Saúde)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

SGMS
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Altera a constituição do grupo de trabalho criado pelo Despacho n.º 15689/2012, de 30

de novembro (Grupo de Trabalho Turismo de Saúde)

Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde; 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde

Programas de saúde prioritários 
Despacho n.º 404/2012: determina quais os programas de saúde prioritários a

desenvolver pela Direção-Geral da Saúde. 

Saúde em Todas as Politicas; 

Qualidade e acesso aos serviços de saúde; Regulação do Sector. 

Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas Unidades Pública de Saúde.

Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e Saúde

Pública

Despacho n.º 16352/2012: cria a Plataforma de Especialistas em Entomologia Médica e

Saúde Pública, no âmbito da prevenção e controlo de doenças humanas de transmissão

vetorial 

Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião das autoridades competentes do sangue, no âmbito da Comissão Europeia Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Congresso International Haemovigilance Network Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Congresso International Society of Blood Transfusion Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião Working Group Haemovigilance da Comissão Europeia Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
Reunião Working Party Haemovigilance Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
International Council for Commonality in Blood Bank Automation , board meeting Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
The Europe, Midlle East, and Africa Technical Advisory Group Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
European Directorate for Quality of Medicines and HealthCare Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências
European Blood Alliance Saúde em Todas as Politicas

Representação de Portugal pelo IPST no âmbito das suas

competências

Relatório da Ação Conjunta ACCORD - Achieving Comprehensive Coordination in Organ

Donation throughout the EU
Saúde em Todas as Politicas

Grupo de trabalho com a Comissão Europeia

Participação em GT com a Comissão Europeia sobre o processo de transposição da

Diretiva 2011-24-EU, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de

cuidados de saúde.

Qualidade e acesso efectivo aos serviços de saúde; 

Maior protagonismo dos cidadãos

IPST
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