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Plano Local de Saúde do Porto Oriental 2017-2020: 

  um exemplo de envolvimento comunitário  

 
 

O PLS é um documento estratégico, de base populacional, com a finalidade em melhorar a saúde da 

população. A consulta externa foi um processo contínuo, com inclusão precoce de todas as partes 

interessadas, numa abordagem de Saúde em Todas as Políticas, e co-responsabilização ao nível local de 

todos os atores da comunidade, pela saúde individual e coletiva. Assim, o PLS pretende assumir um 

compromisso social para uma melhor saúde e bem-estar. Estes atributos pretendem ser um recurso para o 

desenvolvimento humano e ambiental, e não um objetivo de vida em si. A coerência entre os níveis 

geográficos (global, nacional, regional e local) é fundamental para o planeamento sustentável, garantindo a 

alocação efetiva de recursos. A transição epidemiológica e políticas de saúde definem as agendas globais e 

nacionais de saúde, e os grandes eixos estratégicos, que as assimetrias locais operacionalizam de acordo 

com as suas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase de elaboração do PLS do Porto Oriental teve início em outubro de 2017, com a atualização do 

diagnóstico de situação de saúde. Na primeira consulta externa, identificaram-se as necessidades de saúde 

sentidas pelos 34 parceiros e assinaram uma carta de compromisso com o PLS. Este momento simbólico foi o 
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mote para uma colaboração de sucesso, com níveis de adesão a todas as atividades em cerca de 80%. 

Realizaram-se 3 reuniões plenárias, 24 reuniões individualizadas para definição de estratégias, e 4 rondas de 

priorização via correio eletrónico no âmbito de um painel Delphi. Os principais problemas de saúde foram 

identificados, através de uma matriz de priorização, pela equipa do PLS. Adicionalmente, as necessidades 

identificadas na primeira fase foram vertidas em 11 determinantes de saúde e votados pelos parceiros. Os 3 

determinantes de saúde priorizados – alimentação, comportamentos aditivos e acessibilidade aos serviços 

de saúde – serão as áreas de intervenção na fase de implementação.  

No transato dia 26 de outubro decorreu a 3ª reunião plenária, onde foi apresentado o documento final, e as 

respetivas estratégias – melhorar a oferta alimentar, promover a cessação tabágica, colaboração 

intersectorial, e aumentar a literacia dos profissionais e cidadãos. Para cada uma destas serão executadas 

atividades já definidas de acordo com a missão de cada parceiro. O plano de comunicação divulgou o site do 

PLS (www.plscomunicacao.wixsite.com/plsporto-oriental), onde se encontra informação relevante sobre o 

PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o exemplo do envolvimento comunitário deste PLS reflete uma abordagem intersetorial. A fase de 

elaboração caracterizou-se pelo trabalho em equipa e a cooperação intersectorial, focado na redução das 

iniquidades sociais. A fase de implementação operacionaliza as atividades que traduzem mudanças de 

comportamento e contribui para melhores estilos de vida, integrado num ambiente de qualidade e 

segurança. A cooperação entre organizações e a participação ativa do cidadão são ações fundamentais para 

a sustentabilidade do sistema, assegurando longevidade e qualidade de vida. As desigualdades, sobretudo as 

http://www.plscomunicacao.wixsite.com/plsporto-oriental


NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
outubro2018 

2017 

iniquidades pelo carácter injusto e evitável, são responsáveis por grande parte da carga de doença. Apenas 

atuando nas causas dos problemas é possível contribuir positivamente para a equidade, que traz benefícios 

significativos para o desenvolvimento humano, social, ambiental e económico.  

 

 

João Paulo Magalhães, Médico Interno Saúde Pública 

Equipa Coordenadora PLS 

 


