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O Plano Local de Saúde 2017-2020 do Porto Oriental (freguesias Bonfim, Campanhã e Paranhos) 

encontra-se na fase de elaboração, mais especificamente, na definição de estratégias. De acordo com 

a visão multissectorial que um PLS deve apresentar, a seleção das melhores estratégias será realizada 

em conjunto com todos os parceiros. Trata-se de um compromisso fundamental para o sucesso do 

próprio plano, uma vez que os parceiros assumem a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas, 

com uma noção de monitorização e avaliação, que, em última instância, se traduz em mais qualidade 

na prestação de serviços de saúde e, consequentemente, em ganhos de saúde para a população do 

Porto Oriental.  

No âmbito do Plano Local de Saúde do Porto Oriental 2017-2020, após a terceira reunião plenária 

que decorreu no transato mês de maio, ficou definido entre todos os parceiros presentes, que a 

equipa do PLS da Unidade de Saúde Pública ficaria encarregue de realizar e coordenar reuniões de 

acompanhamento com todos os parceiros, individualmente. O objetivo passa por elaborar atividades, 

preferencialmente novas, a desempenhar pelos parceiros que possam ser elencados nos 
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determinantes e problemas de saúde previamente priorizados.  

De acordo com os recursos humanos e temporais, a equipa do PLS comprometeu-se a reunir com, 

pelo menos, 75% dos parceiros. Esta fase é fundamental no ciclo do planeamento e pressupõe um 

grau elevado de trabalho em equipa, criatividade e inovação, para obter resultados esperados de 

acordo com os eixos estratégicos definidos. Este é o segundo plano local de saúde coordenado pela 

USP do ACES Porto Oriental, o que reflete o trabalho embrionário na abordagem intersetorial na 

saúde. De qualquer forma, os valores da USP sempre se pautaram por um espírito de cooperação e 

articulação com todos os parceiros da comunidade.  

Após mais de 50% das reuniões de acompanhamento realizadas à data de redação deste artigo, uma 

das principais vantagens identificadas foi a partilha de boas práticas e uma possível melhoria na 

qualidade de prestação de serviços. Na explicitação da fase do planeamento em que o PLS se situa, 

revela-se sempre importante explicitar no que consiste a monitorização e avaliação, a respetiva 

construção de indicadores e como organizar uma fonte de dados. Tais critérios, em muitos casos, irão 

capacitar os próprios parceiros, adotando novas metodologias no próprio trabalho e armazenando 

informação sobre o desempenho e resultados alcançados. 

O sucesso está a ser garantido, tanto pela disponibilidade e comprometimento de todos os parceiros, 

como por parte de toda a equipa do PLS, que mantém reuniões de trabalho de forma a assegurar a 

exequibilidade de todas as atividades que se encontram a ser propostas. Durante as reuniões de 

acompanhamento, quase todas as organizações expressaram, novamente, as necessidades sentidas 

em relação à acessibilidade à saúde como um dos fatores limitantes na prestação dos melhores 

cuidados aos seus utentes. Embora, tenha sido um dos determinantes priorizados, assumiu-se a 

importância de manter o foco de intervenções diretas na saúde da população, tentando sempre 

negociar e integrar o melhor nível de cuidados possíveis. 

 

 

 

João Paulo Magalhães, Equipa PLS, Unidade de Saúde Pública, MISP, ACES Porto Oriental 
 
Dr.ª Lurdes Gonçalves, Orientadora de Formação, Autoridade de Saúde, ACES Porto Oriental 


