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O Plano Local de Saúde (PLS) do Porto Oriental (Bonfim, Campanhã e Paranhos) 2017-2020 é um documento 

basilar para toda a população da sua zona geográfica. Tem como desígnio maximizar ganhos em saúde 

através de medidas de intervenção nas áreas de maior necessidade em saúde, obtidas pela priorização dos 

determinantes e problemas de saúde. A Saúde Pública é a área responsável pela construção do PLS, que 

deverá ter eixos estratégicos bem definidos e sustentados pela evidência, usando como base, o diagnóstico 

de situação de saúde da população previamente elaborado, com a colaboração de todos os seus parceiros.  

A Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental compreende a necessidade de tornar o PLS intersectorial 

e, assim, envolver todos os seus parceiros (autarquias, instituições, ONG’s, agrupamentos escolares, etc.) 

para que cada tenha oportunidade de partilhar as suas necessidades. A Unidade assume a responsabilidade 

de coordenar e estabelecer pontes de ligação e de promover a participação ativa da própria comunidade. O 

poder da influência do PLS estará naquilo que os agentes da sociedade e os cidadãos queiram dele fazer e 

espera-se que este objetivo seja parte da missão de todos e de cada um. Assumindo a responsabilidade por 

toda a sociedade, o PLS pretende seguir a visão, missão e valores tanto do Plano Regional de Saúde como do 

Plano Nacional de Saúde.  
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Em suma, o Plano Nacional da Saúde tem como foco os cidadãos, famílias e comunidades, promovendo a 

resiliência e práticas saudáveis, através de informação e literacia em saúde, plataformas de comunicação, 

redes de apoio e cooperação e empowerment de doentes e cidadãos. Considera-se, assim, que a saúde 

começa em casa, na família, na comunidade e na sociedade. 

A construção do PLS 2017-2020 iniciou-se no workshop do “3º Encontro da Unidade de Saúde Pública do 

ACES Porto Oriental: Plano Local de Saúde - Construir Novas Dinâmicas” no dia 17 de novembro de 2017. Foi 

realizado um balanço do PLS 2011-2016 e no seu seguimento, através da elaboração de um brainstorming 

com os parceiros, identificou-se necessidades e problemas a incluir no novo Plano Local de Saúde.  

A 2ª reunião ocorreu no dia 26 de janeiro de 2018, na escola sede do Agrupamento de Escolas Eugénio de 

Andrade. O objetivo desta reunião foi apresentar o modelo de priorização, o método da Matriz de 

Priorização (magnitude, transcendência e vulnerabilidade), dos determinantes e necessidades sentidas já 

estabelecidos no primeiro workshop.  

Nesta reunião ficou estabelecido duas rondas nas quais a Unidade de Saúde Pública e os parceiros vão 

priorizar os determinantes, através de correio eletrónico. A próxima reunião terá como objetivo discutir os 

determinantes priorizados e apresentar propostas de intervenção.  
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