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INTRODUÇÃO 

Os cuidados de saúde primários (CSP) providenciam os cuidados essenciais, que devem ser 

universalmente acessíveis a todos os indivíduos e a todas as famílias da comunidade. Têm 

intervenção na sociedade na área de promoção, de prevenção da saúde, na área curativa e de 

reabilitação, ou de fim de vida. São os CSP que organizam e racionalizam, para cada indivíduo no 

seio dos seus grupos sociais de maior referência, a mobilização e a distribuição de recursos, 

especializados e outros, direcionados à promoção, manutenção e melhoria da qualidade de vida. 

No âmbito da nova reforma dos CSP, foram criadas as Unidades de Cuidados na Comunidade 

(UCC), referido no art.º 11 do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, têm como finalidade 

prestar cuidados de saúde e apoio psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, às 

pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de maior risco ou dependência física e 

funcional, atuando na educação para a saúde e na integração em redes de apoio à família. 

A intervenção da UCC é orientada para a execução dos programas de saúde da Direção Geral de 

Saúde (DGS). Neste sentido, o Plano de Ação teve em conta o Plano Nacional de Saúde 2012-

2016, o Perfil de Saúde do Baixo Vouga, o Plano Regional de Saúde do Centro e outros 

documentos de diagnóstico local, as metas e os seus diferentes programas de intervenção foram 

delineados com base na família, no ciclo vital e na comunidade.  

A equipa é constituída por enfermeiros, médicos e outros profissionais consoante as necessidades 

e a disponibilidade de recursos.  

Com a finalidade de obter ganhos em saúde a UCC Cubo Mágico da Saúde – Oliveira do Bairro 

terá como missão prestar cuidados de saúde de proximidade, assentes em padrões de elevada 

qualidade técnica e científica, promovendo a acessibilidade e a satisfação dos utentes. 

Estamos convictos que, com esta equipa da UCC, em articulação com as restantes Unidades 

Funcionais (UF) e população, contribuirá para uma mais-valia no processo de aquisição de 

competências em saúde e na corresponsabilização em saúde desta comunidade.  

O presente plano terá como alicerce a criação de um protocolo de parceria com a Câmara 

Municipal (CM) e outras entidades do concelho de Oliveira do Bairro (OB), a formalizar com o 

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV) e Administração Regional do 

Centro, IP (ARSC) no sentido de rentabilizar recursos humanos e materiais. 

Neste contexto, a equipa da UCC Cubo Mágico da Saúde elaborou o presente Plano de Ação que 

lhe permite não só planear as atividades a desenvolver durante o triénio 2016-2018, como 

monitorizar esse trabalho em prol da missão acima referida.  

O presente documento encontra-se estruturado em 9 capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos a constituição da equipa multidisciplinar da UCC. No segundo capítulo, 

caracterizamos geograficamente a zona de abrangência da UCC. No terceiro e quarto capítulos 

abordamos os indicadores socioeconómicos e demográficos. No quinto capítulo, apresentamos os 

dados de saúde do concelho. No sexto capítulo, definimos a carteira de serviços da UCC. No 
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sétimo capítulo, delineamos o programa de competências e formação contínua da UCC. No oitavo 

capítulo, definimos o programa de monitorização da qualidade. No nono capítulo, definimos o 

modelo funcional da prestação de cuidados. E, por fim, apresentamos algumas considerações 

finais. 
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1. CARATERIZAÇÂO DA UCC “CUBO MÁGICO DA SAÚDE” 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UCC 

A UCC Cubo Mágico da Saúde – Oliveira do Bairro é uma UF do Centro de Saúde de Oliveira do 

Bairro (CSOB), que integra o ACeS BV, dependente da ARSC, que tem como compromisso 

prestar cuidados de saúde de proximidade aos habitantes, às famílias e à comunidade da área de 

abrangência deste Centro de Saúde.  

Funciona na sede do CSOB no horário entre as 08 e as 20 horas de segunda a sexta-feira, 

podendo haver lugar a alargamento para fins-de-semana e feriados em caso de necessidade de 

prestação de cuidados inadiáveis a utentes integrados na Equipa Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI), das 09 às 17 horas.  

Pretende contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua área geográfica de 

intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde e concorrendo de um modo direto para o 

cumprimento da missão do ACeS BV em que se integra (artigo 3.º do Despacho n.º 10143/2009, 

de 16 de abril).  

É dotada de autonomia organizativa e técnica e integrada numa lógica de rede com as outras 

unidades funcionais do ACeS BV, sem prejuízo da necessária articulação interinstitucional e 

intersectorial, indispensável à concretização da sua missão (artigo 2.º do Despacho n.º 

10143/2009, de 16 de abril). 

A equipa multidisciplinar desta UCC é constituída por uma equipa nuclear de profissionais de 

enfermagem da UCC e por uma equipa alargada de profissionais das Unidades de Cuidados 

Personalizados (UCSP) e Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) existentes 

neste Centro de Saúde, que visa responder às necessidades das populações e grupos de risco da 

área geodemográfica do CSOB, de acordo com o instituído legalmente.  

Esta equipa é constituída pelos seguintes profissionais (Quadro 1):  
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Quadro 1: Identificação dos Profissionais da equipa multidisciplinar da UCC 

Nome 
Vinculo 

Laboral 
Categoria Profissional 

Carga Horária 

Semana Ano* 

Ana Cristina Rodrigues Martins Duarte CTFPTI 
Enfermeira Especialista em Enfermagem 

Comunitária (EEEC) 
40 1760 

Maria Clara Martins da Conceição CTFPTI 
Enfermeira Especialista em Enfermagem 

Infantil e Pediátrica (EESIP) 
40 1760 

Maria Isabel Pinhal Simões CTFPTI 
Enfermeira Especialista em Enfermagem 

Comunitária (EEEC) 
40 1760 

Miriam Zulay Pereira Ferreira CTFPTI 
Enfermeira Especialista em Enfermagem 

de Reabilitação (EEER) 
40 1760 

Fernando Almeida Martins CTFPTI Médico 2,5 110 

Manuel Nunes Simões dos Santos CTFPTI Médico 3,5 154 

Teresa Maria Neves Rocha CTFPTI TSSS 10 440 

Fernanda Ramos Matias CTFPTI Higienista Oral (HO) 1 44 

A designar pelo ACeS  
Enfermeira Especialista em Enfermagem 

Materno-Obstétrica (EEEMO) 
20 880 

A designar pelo ACeS  Enfermeira Especialista (EEER) 20 880 

A designar pelo ACeS  Nutricionista 2,5 110 

A designar pelo ACeS  Assistente Operacional 20 880 

A designar pelo ACeS  Assistente Técnica 20 880 

*A carga horária anual foi calculada tendo em conta a diminuição dos dias de férias, os feriados, licenças e faltas dos 

profissionais (44 semanas de trabalho por ano) 

 

Coordenadora da UCC Cubo Mágico da Saúde: Enf.ª Miriam Zulay Pereira Ferreira 
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2. CARATERIZAÇÂO DA ÁREA GEOGRÁFICA DO CONCELHO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO 

2.1. GEOGRAFIA 

Administrativamente, o concelho de Oliveira do Bairro encontra-se situado no distrito de Aveiro, na   

do Baixo Vouga. Apresenta uma extensão de 86,6 km2 e é constituído por 4 freguesias: Oiã, 

Oliveira do Bairro, Palhaça e União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (UFBTM). A 

Figura 1 representa o mapa do município. Este concelho é limitado a norte pelo município de 

Aveiro, a nordeste pelo de Águeda, a sudoeste pelo de Anadia, a sul pelo de Cantanhede e a 

oeste pelo de Vagos. O concelho encontra-se numa área geográfica privilegiada, visto que se 

constitui como uma zona de charneira entre o litoral e o interior, e também a norte e a sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa do município de Oliveira do Bairro 
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2.2. ACESSIBILIDADES 

Este concelho possui vantagens locativas, uma vez que existe uma proximidade aos centros 

urbanos, tais como Aveiro (28Km), Coimbra (37Km) e Porto (85Km). Em termos de 

acessibilidades permite um rápido acesso a estradas de relevância nacional como a A1, A17, A25 

e IC2.  

2.3.  RECURSOS EM TRANSPORTES 

Em relação aos transportes ferroviários, o concelho é atravessado pela linha do Norte, possuindo 

duas estações, uma em Oliveira do Bairro e outra em Oiã.  

A população beneficia de uma rede de transporte municipal: Transporte de Oliveira do Bairro 

(TOB) a funcionar desde julho de 2007, que liga diariamente, em três circuitos as freguesias do 

concelho a um custo reduzido. Este serviço facilita a acessibilidade aos serviços de saúde, entre 

outros, que se encontram concentrados no centro urbano. Para além deste recurso, existe ainda 

uma rede de transporte escolar dirigida ao 2º ciclo, 3º ciclo e secundário (apenas dentro do 

território concelhio) durante o ano letivo. 

Existe ainda um serviço de transporte regular entre o concelho (Palhaça, Sobreiro e Mamarrosa) e 

a capital de distrito Aveiro. 

Outro recurso possível é o de serviço de táxis. 

2.4. RECURSOS EM SAÚDE 

O concelho dispõe do CSOB, que pertence à ARSC e ao ACeS BV. Localiza-se na Rua do 

Hospital, nº 20, na cidade de Oliveira do Bairro e distrito de Aveiro. É constituído por várias UFs: 

UCSP OB I (Oliveira do Bairro, Mamarrosa, Troviscal e Bustos), UCSP OB II (Palhaça e Oiã) e 

UCC Cubo Mágico da Saúde. À URAP estão afetos uma HO e uma TSSS. No que diz respeito à 

Unidade de Saúde Pública (USP) estão alocados a este Centro de Saúde, um técnico de saúde 

ambiental, uma enfermeira de saúde pública e apoio de uma médica de saúde pública alocada ao 

Centro de Saúde de Águeda. Está prevista ainda a constituição de uma USF (Perfil de Saúde do 

Baixo Vouga, 2015). 

As diferentes UFs têm horário de funcionamento das 08:00 às 20:00 e o Atendimento 

Complementar funciona na sede das 08:00-20:00 (fins-de-semana e feriados) e das 20:00-23:00 

(dias úteis).  

Existe ainda uma ECCI, da responsabilidade da UCC, com disponibilidade de 10 camas. 

O CSOB tem como hospital de referência o Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE (CHBV). O polo 

de Aveiro dista cerca de 23Kms da sede e o polo de Águeda dista aproximadamente 15Kms. 
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Para além destas instituições públicas existem várias clínicas privadas, uma Unidade de Cuidados 

Continuados de Longa Duração, farmácias, laboratórios de análises e corpo de bombeiros, que 

complementam a oferta de serviços de saúde à população. 

2.5. RECURSOS EM ENSINO 

No concelho de Oliveira do Bairro existe um número significativo de estabelecimentos de ensino, 

não apenas da rede pública mas também da rede privada e solidária, desde o nível pré-escolar ao 

ensino secundário, que procuram em paralelo e em complementaridade, dar resposta às 

necessidades da comunidade. 

O Parque Escolar é constituído pelo Agrupamento de Escolas do concelho de OB, pelas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com resposta social de pré-escolar, o 

Instituto de Promoção Social da Bairrada (IPSB) e o Instituto Profissional da Bairrada (IPB) 

(N=3679 alunos no ano letivo 2014/2015) 

No quadro 2 pode-se observar o número de escolas por nível de ensino e o número de alunos por 

ciclo. 

Quadro 2: Número de escolas e alunos por nível de ensino no concelho de Oliveira do Bairro, no ano letivo 2014/2015 

NÍVEL ENSINO Nº DE ESCOLAS Nº DE ALUNOS 

Pré-escolar 17 617 

1º Ciclo 10 1044 

2º Ciclo 3 548 

3º Ciclo 3 908 

Secundário 3 562 

Fonte: Agrupamento de Escolas do concelho de Oliveira do Bairro (2015) 

 

2.6. RECURSOS EM CULTURA, DESPORTO E LAZER 

O concelho de Oliveira do Bairro, em conjunto com mais 14 municípios, faz parte integrante da 

Região de Turismo do Centro. Está inserido na Rota das Cegonhas, devido à comunidade de 

cegonhas-brancas existente no vale do Cértima. 

Oliveira do Bairro tem uma capacidade de alojamento que ronda as 125 camas, que fazem parte 

de 5 unidades de alojamento, designadamente um Hotel (em OB), quatro pensões residenciais 

(duas em OB e duas em Oiã). Em Oiã existe ainda um motel. 

Possui um significativo número de parques de recreio e lazer, e parques ribeirinhos. Existem 

percursos pedonais e cicláveis de âmbito municipal, que potenciam a vivência destes espaços, 
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criando à população maiores condições de segurança para a marcha/corrida e mobilidade ciclável, 

de forma a permitir a adoção de estilos de vida mais saudáveis. 

O município possui ainda um Parque Desportivo, que engloba três piscinas cobertas, um campo 

de futebol em relva sintética, um parque infantil, dois campos de ténis, um pavilhão multiusos 

(futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei, badmington e desportos de combate) e o estádio 

municipal (campo de futebol e pista de atletismo). Na envolvência existem espaços ajardinados 

com mesas de damas, xadrez e jogos de cartas. Também nas restantes freguesias existem 

diversos campos de futebol, um campo de voleibol de praia, vários campos de ténis, piscinas e 

diverso equipamento de manutenção. 

Do ponto de vista associativo, ligado ao desporto, existem 19 associações. Estas abarcam um 

leque de desportos que vão desde o futebol ao atletismo, à caça e pesca ou mesmo à 

columbofilia. 

No mundo da cultura, também o concelho está bem servido. Existem dois museus (Museu da 

Etnomúsica da Bairrada – Troviscal e o Museu de Arte Sacra S. Pedro – Palhaça), o Quartel das 

Artes (equipamento cultural vocacionado para diversos tipos de espetáculos, que inclui um 

auditório com capacidade para 415 pessoas), o Espaço Inovação (espaço destinado a exposições 

e auditório), o Centro Cultural Professor Élio Martins (espaço cultural ligado ao teatro e música), a 

Biblioteca Municipal e ainda, a Escola de Artes da Bairrada (instituição de ensino artístico). 
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3. CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICO 

De forma a caracterizar a situação socioeconómica da população da área de influência da UCC, 

apresentam-se de seguida alguns indicadores sociodemográficos. 

3.1. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Com base nos dados estatísticos dos Censos 2011, conclui-se que, dos 23028 indivíduos 

residentes no concelho de OB, 11072 pessoas tinham atividade económica, o que se exprime 

numa taxa de atividade na ordem dos 48,1%. Sendo que a “categoria dos “Trabalhadores por 

conta de Outrem” a principal categoria de ativos, abrangendo, no ano censitário de 2011, um 

registo que corresponde a aproximadamente 79% do total da população ativa empregada” (2º 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro, 2014). 

Como se pode observar no quadro 3, no que se refere à taxa de atividade pode-se notar que o 

concelho registava, no início do período em análise (1991), uma percentagem superior aos 

valores verificados tanto no Baixo Vouga, como em Portugal. Não obstante, esse cenário viria a 

alterar-se em 2011, sendo que o concelho mantém uma taxa de atividade superior à de Portugal, 

mas inferior à do Baixo Vouga. 

 A realidade socioeconómica do país espelha a precariedade laboral e o aumento do número de 

desempregados, o que também se reflete no concelho de Oliveira do Bairro, tornando-se um 

grave problema social em crescimento e causa de pobreza, constituindo um fator de risco para a 

saúde. 

No que se refere à taxa de desemprego, esta duplicou no último período censitário (2001/2011), 

no entanto, os valores no concelho são inferiores aos verificados no Baixo Vouga e em Portugal. 

Segundo a 2ª Revisão Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro (PDM) (pg. 5, 2014), “o 

desemprego afetava maioritariamente indivíduos com idades compreendidas entre os 35 e os 54 

anos de idade, indivíduos possuidores de baixas habilitações literárias e a população feminina 

(65,5%) ”. 

Quadro 3: Indicadores de Atividade e Desemprego em Oliveira do Bairro, no Baixo Vouga e Portugal, nos anos de 

1991,2001 e 2011  

UNIDADE GEOGRÁFICA 
TAXA DE ATIVIDADE (%) TAXA DE DESEMPREGO (%) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Oliveira do Bairro 49,4 48,2 48,1 1,9 4,8 10,2 

Baixo Vouga 46,4 49,1 48,6 4,5 5,3 11,2 

Portugal 44,6 48,2 47,6 6,1 6,8 13,2 

Fonte: INE, 2012 
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Como se pode observar no quadro 4, a freguesia do concelho onde se sente de forma mais 

acentuada a taxa do desemprego (11,4%) é a Palhaça, com valores que acrescem à média do 

concelho em 1,2 pontos percentuais. 

Quadro 4: Indicadores de Atividade e Desemprego, por freguesia e concelho nos anos 2001 e 2011 

UNIDADE GEOGRÁFICA 
TAXA DE ATIVIDADE (%) TAXA DE DESEMPREGO (%) 

2001 2011 2001 2011 

UFBTM 45,8 43,2 4,6 10,4 

Oiã 49,4 49,0 5,3 9,8 

Oliveira do Bairro 50 51,8 4,4 10,4 

Palhaça 47 47,2 4,4 11,4 

Concelho 48,2 48,1 4,8 10,2 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Através da análise do Gráfico 1, pode-se verificar que o concelho de OB tem vindo, ao longo 

das últimas décadas a apresentar uma tendência progressiva de passagem de um território 

com características marcadamente rurais para um território que se determina pela presença de 

um tecido industrial cada vez mais densificado.  

No último ano censitário (2011) este sector abrange mais de metade da população empregada 

do concelho (56%), sendo que o sector secundário também demonstra uma 

representatividade de 42 pontos percentuais. 

Gráfico 1: População empregada por sector de atividade (1991, 2001 e 2011) 

 

Fonte Institucional: INE, Censos 1991,2001, 2011 (www.ine.pt) 
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Os ramos de atividade económica que assumem maior expressão no concelho, estão diretamente 

relacionadas com o Comércio por Grosso e a Retalho (837 empresas), a Construção (675 

empresas) e as Indústrias Transformadoras (400 empresas), o que corresponde, em termos 

relativos, a aproximadamente 70% do total das empresas sediadas no concelho (2ª Revisão do 

PDM de Oliveira do Bairro, 2014). 

As maiores empregadoras de mão-de-obra são as empresas vocacionadas para a indústria 

cerâmica de grande dimensão e a indústria metalo-mecânica. 

No ano censitário 2011, a freguesia que mais contribuía com um total de ativos residentes no 

sector primário era a UFBTM com 132 trabalhadores. Oiã e Oliveira do Bairro, são as duas 

freguesias que denotam maior urbanidade, uma maior expressão em termos de população 

residente, com uma taxa de atividade superior às outras freguesias e nas quais predominam os 

sectores secundário e terciário, que abarcam em termos relativos cerca de 66,5% e 62,5% 

respetivamente do total de empregados do concelho. 

3.2. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FACE À ESCOLARIDADE 

A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, devendo ser um 

dos principais focos de intervenção a seguir, para um caminho seguro e sólido para o futuro.  

Pela análise dos Quadros 5 e 6, constata-se que a nível nacional, no Baixo Vouga e no concelho 

de OB tem havido uma diminuição da taxa de analfabetismo.  

 A evolução social do concelho de OB com a melhoria dos recursos socioeconómicos, associado à 

evolução tecnológica e cultural do país e das acessibilidades ao ensino, promove uma 

alfabetização da população, traduzida na melhoria deste indicador. No entanto no ano de 2011, 

este concelho apresentava uma taxa de analfabetismo de 5,60% (1.160 pessoas com 10 ou mais 

anos que não sabe ler nem escrever), valor mais alto do que a média nacional que era de 5,22%, 

e muito superior à média de analfabetismo do Baixo Vouga que era de 4,19%. 

Quadro 5: Distribuição relativa da população residente segundo a taxa de analfabetismo existente em Portugal, Baixo 

Vouga e concelho de Oliveira do Bairro nos anos 1991, 2001 e 2011. 

Fonte: INE, 2014 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 

Portugal Baixo Vouga 
Oliveira do 

Bairro 

% % % 

1991 11,01 8,91 11,87 

2001 9,03 7,13 9,27 

2011 5,22 4,19 5,60 
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Em termos da distribuição relativa da população residente no concelho de OB, segundo o nível de 

escolaridade atingida em 2011, pode-se concluir, pela análise do quadro 6, que 8.79% da 

população não tem nenhum nível de escolaridade. Conclui-se ainda que o grupo com maior 

proporção é o do 1º Ciclo do Ensino Básico (32.13%), tal como acontece a nível nacional e 

regional, sendo que o Ensino Pós - Secundário é a qualificação menos frequente. 

Quadro 6: Distribuição absoluta e relativa da população residente segundo o nível de escolaridade atingido em 

Portugal, Baixo Vouga e concelho de Oliveira do Bairro em 2011. 

QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA 
Portugal 

Baixo Centro 

Vouga 

Oliveira do 

Bairro 

N % N % N % 

TOTAL POPULAÇÃO 10.562.178  370.394  23.028  

Nenhum nível de escolaridade 

 

(Analfabetos com 10 ou mais anos) 

895.140 

 

(499.936) 

8.47 

 

(55.85) 

26.693 

 

(14.001) 

7.21 

 

(52.45) 

2.025 

 

(1.160) 

8.79 

 

(57.28) 

Ensino Pré-escolar 261.805 2.48 9.212 2.49 669 2.91 

Ensino Básico - 1º Ciclo 3.152.778 29.85 115.789 31.26 7.399 32.13 

Ensino Básico - 2º Ciclo 1.098.656 10.40 43.809 11.83 2.855 12.40 

Ensino Básico - 3º Ciclo 1.660.964 15.73 58.743 15.86 3.392 14.73 

Ensino Secundário 1.770.324 16.76 58.686 15.84 3.564 15.48 

Ensino Pós – secundário 92.611 0.88 3.238 0.87 213 0.92 

Ensino Superior 1.629.900 15.43 54.224 14.64 2.911 12.64 

Fonte: INE, 2012 

Segundo o Relatório de Atividades do ACeS Baixo Vouga (2014), pode-se constatar que o 

concelho de Oliveira do Bairro apresentava em 2013 o valor mais baixo de Taxa Bruta de 

escolarização no ensino Pré-escolar (77,6) de todo o ACeS. Apresentando um valor também 

inferior quando comparado com Portugal (90,6), com a Região Centro (96,4) e com o Baixo Vouga 

(92,6). 
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4. CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

As tendências demográficas mais recentes apontam para um aumento da esperança média de 

vida, a queda acentuada da fecundidade e consequentemente, o envelhecimento populacional. 

Para caracterizar a situação demográfica da população da área territorial de influência da UCC, 

subdividiu-se em três subcapítulos. O primeiro refere-se à situação demográfica da população 

residente no concelho, o segundo à situação demográfica da população inscrita e o terceiro aos 

indicadores demográficos da população residente no concelho de Oliveira do Bairro. 

4.1. POPULAÇÃO RESIDENTE 

O município de OB destacou-se por um saldo positivo de 8,9% no crescimento total da população 

total residente, que se traduz no aumento para 23028 habitantes em 2011, em relação a 2001, 

que apresentava 21164 habitantes (gráfico 2 e quadro 7). Esta tendência positiva mantém-se em 

2014, com um acréscimo de 439 pessoas (23467). Este aumento populacional teve maior enfoque 

na freguesia de Oiã que teve um aumento de 1010 pessoas, traduzindo o facto de esta zona ser 

considerada um “dormitório” de população que exerce a sua profissão nas cidades vizinhas, como 

Aveiro. 

Gráfico 2: Evolução da população residente no concelho de OB nos anos de 2001, 2011 e 2014 

 

Fonte: INE, 2001,2011 e 2014 

Quadro 7: Evolução da População Residente no concelho e freguesias da área de influência da UCC (2001/2011) 

UNIDADE GEOGRÁFICA 

2001 2011 

HM 

Nº 

H 

Nº 

M 

Nº 

HM 

Nº 

H 

Nº 

M 

Nº 

UFBTM 6391 3041 3350 6429 3033 3396 

Oiã 6712 3233 3479 7722 3680 4042 

Oliveira do Bairro 5731 2739 2992 6250 2951 3299 

Palhaça 2330 1108 1222 2627 1251 1376 

Concelho 21164 10121 11043 23028 10915 12133 

Fonte Institucional: INE, Censos 1991,2001, 2011 (www.ine.pt) 
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O grupo etário dos 75 e mais anos foi onde se observou um crescimento exponencial de 44%. 

Com um crescimento também significativo, o grupo etário dos 65 e mais anos que registou um 

aumento de 19,6%. A análise em torno da estrutura etária da população residente (quadro 8), no 

concelho de OB, permite concluir que o grupo etário que maior expressão assume, corresponde 

ao grupo etário dos 25 aos 64 anos, representando este grupo, no ano censitário de 2011, 53% da 

população residente. Por oposição, o grupo etário que menor expressão assume, corresponde ao 

grupo etário que integra os escalões de população mais jovem, dos 15 aos 24 anos, 

representando este, no ano censitário em análise (2011), apenas 10% da população residente no 

concelho. No entanto segundo o Perfil de Saúde do Baixo Vouga 2015, o concelho de OB é dos 

concelhos que apresenta maior proporção da sua população com menos de 14 anos.          

               

Quadro 8: Distribuição da população residente no concelho de OB no ano 2014 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Grupos etários Homens e Mulheres 

 Nº % 

0 - 14 3468 14,78 

15 - 24 2551 10,87 

25 - 64 12644 53,88 

≥ 65 4804 20,47 

Total 23467 100 

Fonte Institucional: INE 2015 

Fonte Material: Estimativas Provisórias do INE do ano 2013, atualizado em 2015 

 

4.1.1. Densidade Populacional 

A densidade populacional, refere-se ao número de habitantes por Km2. Tal como podemos 

observar no quadro 9, Oliveira do Bairro tem uma densidade populacional de 268,7 habitantes/ 

Km2. O concelho apresenta um valor superior tanto a Portugal, como à Região Centro. 

Contrariando a tendência do país e da Região Centro, o concelho apresenta uma taxa de 

crescimento efetivo positiva (0,10), que poderá dever-se à taxa de crescimento migratório que 

também apresenta um valor positivo. 
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Quadro 9: Indicadores de População: Densidade populacional, Taxa (%) de crescimento efetivo, Taxa (%) de 

crescimento natural, Taxa (%) de crescimento migratório 

ÁREA GEOGRÁFICA 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

TAXA 

CRESCIMENTO 

EFETIVO 

TAXA 

CRESCIMENTO 

NATURAL 

TAXA CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

Nº/KM
2
 % 

Portugal 112,5 - 0,50 - 0,22 - 0,29 

Região Centro 80,3 - 0,76 - 0,49 - 0,27 

Oliveira do Bairro 268,7   0,10 - 0,21 0,31 

Fonte Institucional: INE 2015 

Fonte Material: Estimativas da população residente do INE no ano 2013, atualizado em 2015 

 

4.1.2. Comunidade Cigana 

Importa fazer uma breve caraterização da população cigana que reside no concelho por ser alvo 

da intervenção da UCC em alguns dos projetos do plano de ação. 

Segundo o Diagnóstico de Situação Social 2015, no concelho de OB reside uma comunidade 

cigana dividida pelas duas freguesias mais urbanas (Oiã e Oliveira do Bairro), por razões de maior 

proximidade aos serviços e a acessibilidade/mobilidade, sendo que os agregados nucleares 

residem no concelho há já três gerações. 

Em junho de 2014, era constituída por 43 agregados num total de 175 indivíduos. Não possuem 

habitação com infraestruturas, residem em aglomerados onde construíram as suas estruturas 

abarracadas sem condições higiénico sanitárias e com sobrelotação. São famílias extensas e 

jovens, 65,7% desta população possui idade inferior a 25 anos e 54,9% têm menos de 18 anos 

existindo apenas 6 pessoas com idade superior a 65 anos.  

Em relação à escolaridade, possuem baixas habilitações escolares sendo a maioria dos adultos 

analfabetos. A escolarização das crianças tem vindo a sofrer alguns progressos, nomeadamente 

pela frequência do pré-escolar. 

A maioria vive de prestações sociais, porque por apresentarem dificuldades de acesso ao 

mercado de trabalho, não possuem atividade profissional.  

Pode-se inferir que as especificidades e características desta população se aproximam das 

comunidades ciganas residentes no país. 

 

4.2. POPULAÇÃO INSCRITA 

No Gráfico 3, apresenta-se a população inscrita no Centro de Saúde, segundo o grupo etário e o 

género.  

A população inscrita no Centro de Saúde, em 2014, abrange 22772 utentes, contrariando a 

tendência da maioria dos concelhos da Região Baixo Vouga, visto que é inferior à população 

residente, em 2014 (n=23467). Esta situação poderá estar associada ao facto de nos últimos 2 
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anos terem ocorrido várias reformas relacionadas com os médicos de família, sem que os 

mesmos tenham sido substituídos, o que poderá ter levado a que alguns residentes tenham 

procurado assistência em centros de saúde próximos (Perfil de Saúde do Baixo Vouga, 2015). 

A faixa etária dos 30 aos 64 anos é a que tem uma maior percentagem de população (39,7%), 

quando comparada com as restantes. Daqui se pode deduzir que a manter-se esta tendência do 

estreitamento da faixa etária das crianças, dos jovens e jovens adultos, num futuro relativamente 

próximo, iremos ter mais dificuldades em nos tornarmos uma sociedade sustentável pelo reduzido 

número de ativos face aos dependentes idosos. 

Ainda no gráfico 3, pode-se observar que a pirâmide etária da população inscrita no CSOB, se 

apresenta sob a forma de barril, o que traduz a tendência do progressivo envelhecimento da 

população. Embora seja de ressaltar que apresenta uma base mais alargada que o topo, ou seja a 

manter a tendência poderemos inverter o processo de envelhecimento demográfico. 

 Gráfico 3: Pirâmide etária dos utentes inscritos no CSOB (2014) 

 

Fonte Institucional: ARS Centro, 2014. 

Fonte Material: Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde (SIARS), 2014. 

 

 

 

4.2.1. População ponderada da área de influência da UCC 

O cálculo deste indicador baseou-se na população inscrita no CSOB, em dezembro de 2014 

(quadro 10). 
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Quadro 10: População inscrita no CSOB, em 2014 

GRUPO ETÁRIO TOTAL PONDERADA 

0-6 1277 1915,5 

7-18 2804 4206 

19-64 13458 13458 

65-74 2504 5458 

≥75 2729 6822,5 

Total 22772 31860 

Fonte Institucional: ARS Centro, 2014. 

       Fonte Material: Sistema de Informação das Unidades de Saúde (SINUS), 2015. 

 

4.3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

A taxa bruta de natalidade traduz a relação entre o número de nados vivos durante o ano e a 

população residente. Da análise do quadro 11, conclui-se que no concelho de OB, esta taxa tem 

vindo a diminuir ao longo dos anos, apresentando em 2014 um valor inferior a Portugal, mas 

superior à Região Centro. 

Relativamente à taxa bruta de mortalidade, neste concelho estima-se que tenham morrido menos 

pessoas em 2014, que em Portugal e Região Centro. 

Quadro 11: Evolução da Taxa Bruta de natalidade e mortalidade, no concelho de OB, Região Centro e Portugal, nos 

anos de 2011 – 2014.  

UNIDADE 

GEOGRÁFICA 

TAXA BRUTA DE NATALIDADE 

(‰) 

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE 

(‰) 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Oliveira do Bairro 9,2 8,9 6,3 7,7 10,4 10,9 10,9 9,8 

Região Centro 7,9 7,5 6,9 6,8 11,3 12,2 12,0 11,7 

Portugal 9,2 8,5 7,9 7,9 9,7 10,2 10,2 10,1 

Fonte Institucional: INE. 

Fonte Material: Censos 2011 e estimativa anual da população residente 2014. 

 

Como se pode observar no quadro 12, em 2011, foi no concelho de OB que ocorreu um maior 

número de casamentos por cada 1000 habitantes, comparando com o Baixo Vouga e Região 

Centro. Segundo o Perfil de Saúde do Baixo Vouga, isto pode ser justificado com o facto de o 

concelho apresentar. Igualmente, uma maior taxa de fecundidade. Oliveira do Bairro apresenta 

também, em 2011, a maior taxa de divorcialidade. Em 2013, todos os valores das taxas em 

análise diminuíram, e OB apresenta mesmo um valor inferior ao Baixo Vouga e Região Centro, no 

que diz respeito à Taxa de Fecundidade. 
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Quadro 12: Evolução da Taxa de nupcialidade, de divórcio e fecundidade geral, no concelho de OB,   Baixo Vouga e 

Região Centro, nos anos de 2011 – 2013.  

UNIDADE 

GEOGRÁFICA 

 

TAXA BRUTA DE 

NUPCIALIDADE 

(‰) 

TAXA BRUTA DE 

DIVÓRCIO (‰) 

TAXA BRUTA DE 

FECUNDIDADE (‰) 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Oliveira do Bairro 4,3 3,2 3,4 2,2 38,6 25,9 

  Baixo Vouga 3,3 3,1 2,7 2,1 34,6 31,6 

Região Centro 3,3 3,0 2,4 2,1 35,3 30,8 

Fonte Institucional: INE, 2012. 

Fonte Material: Perfil de Saúde do Baixo Vouga, 2015. 

A população do concelho de OB é uma população envelhecida, à semelhança de Portugal e 

Região Centro (gráfico 4), constatando-se que o índice de envelhecimento é superior a 100%. 

Observa-se também, que o índice de dependência dos jovens é inferior ao de dependência dos 

idosos, embora segundo o Perfil de Saúde do Baixo Vouga este tenha diminuído no período de 

2011 a 2013. 

Relativamente ao índice de dependência total registado (54,4%), em 2013, pode-se concluir que 

existe maior percentagem de população com 14 ou menos anos e com 65 e mais anos 

(dependentes) comparativamente com a população dos 15 aos 64 anos (idade ativa). 

Quanto ao índice de longevidade constata-se que 51,4% da população de 65 e mais anos tem 

mais de 75 anos, o que traduz o aumento da esperança de vida e o envelhecimento da população. 

Gráfico 4: Indicadores de População: Índices (Nº) de Envelhecimento, de Dependência de Idosos, de Dependência de 

Jovens, de Dependência Total e de Longevidade 

  
Fonte Institucional: INE 2013 

Fonte Material: Estimativas Provisórias do INE do ano 2013, atualizado em 2015 
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5. DADOS DE SAÚDE 

O estado de saúde de uma população é determinado e influenciado por fatores dinâmicos e 

complexos, requerendo de modo crescente, adaptações, alterações e atuações do trabalho em 

equipa como resposta às necessidades constatadas. 

Para determinar essas necessidades analisam-se alguns indicadores suscetíveis de medição 

direta de impacto (indicadores de morbilidade e mortalidade), que estão relacionados com a saúde 

global das pessoas, de forma a serem estabelecidas áreas prioritárias de atuação da UCC. 

5.1. INDICADORES DE MORBILIDADE 

Ao avaliar a morbilidade nos CSP, pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo da 

Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários, Versão 2 (ICPC2), no concelho de 

OB, destacam-se como os dez diagnósticos ativos mais frequentes, por ordem decrescente: 

alterações do metabolismo dos lípidos, hipertensão arterial sem complicações, perturbações 

depressivas, hipertensão arterial com complicações, diabetes não insulino dependente, 

osteoartrose do joelho, obesidade, excesso de peso, osteoartrose da anca e por último, abuso de 

tabaco (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Representação da distribuição absoluta das dez principais causas de doença do concelho de OB, 2012 

 

Fonte Institucional: Ministério da Saúde 

Fonte Material: Perfil de Saúde do Baixo Vouga, 2015 
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5.2. TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSA DE MORTE 

Segundo o Perfil de Saúde do Baixo Vouga 2015, verifica-se que na mortalidade proporcional por 

grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e ambos os sexos, são as doenças do 

aparelho circulatório, seguidas dos tumores malignos, que se destacam pelo seu peso relativo, 

nesta região. 

No quadro 13 pode-se constatar que, no concelho de OB, nos anos em estudo, a taxa de 

mortalidade por doenças do aparelho circulatório é superior à taxa de mortalidade por tumores 

malignos, apresentando, em 2011 e 2012, um valor superior tanto ao Baixo Vouga, como à 

Região Centro, exibindo o segundo valor mais alto dos concelhos do ACeS Baixo Vouga. 

Quadro 13: Evolução da distribuição das taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e tumores malignos 

no concelho de OB, Baixo Vouga e Região Centro 

ÁREA 

GEOGRÁFICA 

TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS DO 

APARELHO CIRCULATÓRIO (‰) 

TAXA DE MORTALIDADE POR TUMORES 

MALIGNOS (‰) 

2006 2008 2009 2011 2012 2006 2008 2009 2011 2012 

Oliveira do Bairro 3,9 3,4 2,5 4,0 3,3 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8 

  Baixo Vouga 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 

Região Centro 3,6 3,6 3,5 3,5 3,0 2,3 2,4 2,4 2,6 2,2 

Fonte Institucional: INE, 2007, 2009, 2010 e 2012 

Fonte Material: Anuários Estatístico – Região Centro, 2006, 2008, 2009 e 2011 
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6. CARTEIRA BÁSICA DE SERVIÇOS 

6.1. Programa Nacional de Saúde Escolar 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) refere que “a saúde escolar é o referencial do 

sistema de saúde para o processo de promoção e educação para a saúde na escola” 

A saúde escolar encontra-se numa posição privilegiada para promover a interação entre as 

variáveis Saúde/Educação, dado que a escola desempenha um papel primordial no processo de 

aquisição de estilos de vida. 

 Considera-se que a promoção da saúde deve integrar o programa global da escola, e que as 

áreas de intervenção devem depender das necessidades sentidas na comunidade em que o 

estabelecimento de ensino se insere. 

Este programa está a ser desenvolvido pela UCC em articulação com a USP, de acordo com as 

áreas de competência de cada uma. 

População Alvo 

A população escolar do concelho de Oliveira do Bairro 

Objetivo Geral 

Promover atividades preconizadas no PNSE, e que são abrangidas pela atuação da UCC 

(orientação n.º 014/2013 da DGS). 

Objetivos Específicos 

 Que 30% dos alunos sejam abrangidos pelo PNSE, segundo as necessidades de saúde 

identificadas. 

  Monitorizar o exame global de saúde (EGS) em 100% dos alunos (5 anos e 12-13 anos) 

da população escolar do concelho de OB. 

  Monitorizar o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação (PNV) em 100% dos alunos 

(5 anos e 12-13 anos) da população escolar do concelho de OB. 

 Encaminhar 70% dos alunos identificados com situação de risco de maus-tratos para o 

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens de Risco (NACJR). 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 
Quem         Equipa de saúde escolar (ESE) 

Equipa do Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

Planeamento de atividades  

Como Reuniões da equipa de saúde escolar 

Onde Local a definir 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual  

 

 

  Atividade 2 Quem Enfermeira 

Monitorização do EGS aos 

alunos com 6 anos 

 

Como 

 

Dados fornecidos pelo SINUS/SClinico 

Articulação com a Equipa de Saúde Familiar (ESF) 

Listagens de alunos enviadas pela escola. 

Onde UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeira 

Monitorização do EGS aos 

alunos com 13 anos 

 

Como Dados fornecidos pelo SINUS/SClinico 

Articulação com a ESF  

Listagem de alunos enviada pela escola 

Onde UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação  Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Monitorização do 

cumprimento do PNV aos 

alunos com 6 anos 

 

Como Dados fornecidos pelo SINUS/SClinico 

Onde 

Articulação com ESF  

Listagem de alunos enviada pela escola 

UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem Enfermeira 

Monitorizar o cumprimento 

do PNV aos alunos com 13 

anos 

Como Dados fornecidos pelo SINUS/SClinico 

Onde 

Articulação com a ESF 

Listagem de alunos enviada pela escola 

UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 
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Atividade 6 Quem Enfermeira 

Sinalização de alunos com 

suspeita ou risco de maus 

tratos nas escolas 

abrangidas pelo PNSE 

Como Identificação dos alunos 

Sinalização dos alunos para o NACJR 

Onde Escola e UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Avaliação anual 

   Atividade 7 Quem Enfermeira 

Encaminhamento de alunos 

identificados com risco de 

maus-tratos para o NACJR. 

 

Como Identificação dos alunos 

Encaminhamento dos alunos para o NACJR 

Onde Escola 

UCC 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 8 Quem Enfermeira 

 

Acompanhamento de alunos 

no Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno (GIAA) 

Como Atendimento dos alunos referenciados pelos 

docentes 

Consulta de Enfermagem 

Encaminhamento de alunos para outros técnicos 

Onde Gabinete do Aluno 

Quando Semanal  

Avaliação Por período letivo 

 Anual 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de alunos da população escolar abrangidos pelo 

PNSE 

Nº de alunos que foram alvo de pelo menos uma atividade 

associada ao PNSE / Nº de alunos matriculados x 100 

- 30 30 30 

     Percentagem de alunos da população escolar com 6 anos de 

idade e EGS monitorizados. 

Nº de alunos do população escolar com 6 anos de idade e EGS 

monitorizados / Nº total de alunos com 6 anos que frequentam a 

escola x 100 

ND 100 100 100 

     Percentagem de alunos da população escolar com 13 anos de 

idade e EGS monitorizados 

Nº de alunos da população escolar com 13 anos de idade e EGS 

monitorizados / Nº total de alunos com 13 anos que frequentam as 

escolas x 100 

ND 70 70 70 

     Percentagem de alunos da população escolar com 6 anos de 

idade e PNV monitorizado 

ND 100 100 100 
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Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 

 

 

 

 

 

Nº de alunos da população escolar com 6 anos de idade e PNV 

monitorizado / Nº total de alunos com 6 anos que frequentam as 

escolas x 100  

     Percentagem de alunos da população escolar com 13 anos de 

idade com PNV monitorizado 

Nº de alunos do parque escolar com 13 anos de idade e PNV 

monitorizado / Nº total de alunos com 13 anos que frequentam as 

escolas x 100 

ND 100 100 100 

     Percentagem de alunos referenciados para o NACJR do 

concelho de OB 

Nº de alunos referenciados para NACJR por ou risco de maus 

tratos abrangidos pelo PNSE / Nº total de alunos sinalizados por 

risco de maus tratos x 100 

ND 70 70 70 

     

Carga Horária – Saúde Escolar (SE) 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Reuniões da ESSE 10 

Verificação da realização de EGS aos alunos com 6 anos 40 

Verificação do cumprimento do PNV aos alunos com 6 ano. 40 

Verificação do cumprimento do PNV aos alunos com 13  anos 40 

Referenciação de alunos para NCJR                                    45 

Acompanhamento de alunos no GIAA 90 

Participação em projetos/atividades solicitadas pelo Parque Escolar 50 

Total de Horas 315 
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6.1.1.  Projeto Conta, Peso e Medida 

O aumento da prevalência de obesidade infantil verificado nos últimos anos é um problema de 

saúde que afeta uma elevada percentagem da população mundial. É considerado um problema 

grave, com uma prevalência extremamente alta, sendo reconhecido como um dos maiores 

problemas de saúde das sociedades modernas socializadas (Pereira, S. 2006). Parece dever-se a 

alterações nos estilos de vida, essencialmente nos hábitos alimentares e de atividade física. 

A Equipa de Saúde Escolar surge assim como fator decisivo na educação alimentar e na 

promoção das alterações de estilo de vida necessárias e como elemento facilitador da mudança 

comportamental. 

O projeto Conta Peso e Medida (CPM) é um projeto de intervenção com multicomponentes, que 

combina a educação alimentar, a promoção da atividade física e o trabalho de variáveis 

psicológicas. 

População Alvo 

Alunos a frequentarem o 2º ciclo do EB inscritos nas Escolas do Parque escolar do concelho. 

Objetivo Geral 

Diminuir a prevalência da obesidade infantil.  

Objetivos Específicos 

 Aplicar questionários a 80% dos alunos do ano/escola em projeto 

 Realizar 80% das atividades previstas no plano do projeto. 

 Encaminhar 100% dos alunos com Percentil superior a 97 (P>97) para ESF. 

 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Equipa Local 

Planificação do 

projeto 

Como Reuniões de ESE  

Elaboração do cronograma de atividades 

Onde UCC/ Escola 

Quando No início do ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa Local, ESF e Professores; 

Execução do 

projeto 

Como Realização de Sessão de Educação para a Saúde sobre 

antropometria para Professores de Educação Física 

Disponibilização do filme: “O Mistério do Pesadelo que faz 

Engordar” 

Elaboração de listagem dos alunos com P> 97 
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Realização de consulta de enfermagem 

Referenciação/Encaminhamento para a ESF e Nutricionista 

Reuniões do grupo sempre que necessário 

Colaboração na dinamização do blog criado no âmbito do PES 

Realização de ações de sensibilização para encarregados de 

educação e educandos 

Realização de Fóruns e Workshops 

Preparação e Encontros 

Onde UCC 

Escola 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem         Equipa Local 

Avaliação do 

projeto 

 

 

Como Aplicação de questionários de satisfação aos Encarregados de 

Educação e Educandos aderentes ao projeto 

Análise de dados e elaboração de relatório 

Onde Escola 

UCC 

Quando Final do ano letivo 

Avaliação Anual 

 

 

 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Nº de alunos com P>97 abrangidos pelo projeto  

Nº de alunos do 5º ano das escolas aderentes ao 

projeto com P>97 /Nº total de alunos do 5º ano das 

escolas aderentes x100 

     64 20 20 20 

     Percentagem de questionários aplicados 

Nº de alunos do 5º ano que responderam ao 

questionário/Nº total de alunos do 5ºano das escolas 

integradas no projeto x 100 

86,6 80 80 80 

     Taxa de efetividade dos Fóruns  

Nº de fóruns realizados /Nº total de fóruns previstos x 

100 

100 70 70 70 

     Taxa de efetividade dos Workshop 

Nº de Workshops realizados/Nº de Workshops previstos 

X100 

 100 70 70 70 
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Taxa de efetividade de encontros  

Nº de encontros realizados /Nº de encontros previstos 

X100  

100 70 70 70 

     Taxa de satisfação 

Nº de alunos/encarregados de educação que 

responderam ao questionário de satisfação do projeto 

CPM, que estejam satisfeitos ou muito satisfeitos / Nº 

total de alunos/encarregados de educação que 

responderam ao questionário x 100 

- 
50 50 50 

     Taxa de abrangência  

Nº de alunos do 2º ciclo abrangidos pelo projeto / Nº de 

alunos do 2º ciclo a frequentar as escolas do Parque 

escolar x 100 

- 50 50 50 

 

Carga Horária – SE: Projeto CPM 

 Enfermeira Nutricionista 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Planificação do projeto 27 6 

Execução do projeto 207 62 

Avaliação do projeto 121 - 

Total de Horas           355 68 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.1.2.  Projeto + Contigo 

Os comportamentos suicidários nos adolescentes representam um grave problema de saúde 

mental e pública a nível mundial, e por esta razão a prevenção do suicídio é uma área de 

intervenção global e prioritária da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Em Portugal, o suicídio é um fenómeno que predomina, sobretudo na população idosa, pelo que a 

taxa de mortalidade por suicídio em adolescentes não é muito expressiva (DGS, 2013b). No ano 

2012, a taxa global de suicídio nos adolescentes dos 15 aos 24 anos foi de 3 por 100 mil 

habitantes, sendo 4,5 nos rapazes e 1,4 nas raparigas (INE, 2014). 

Contudo entre adolescentes e jovens adultos os comportamentos autolesivos são os mais 

comuns, reconhecidos como precursores do suicídio e caracterizam-se por atos autolesivos sem 

intencionalidade suicida.  

O Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 elege como um dos seus quatro objetivos um 

programa de prevenção da depressão e suicídio.  

O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013/2017 (DGS, 2013) defende a necessidade de 

programas de prevenção em contexto escolar e apresenta ações prioritárias a serem 

desenvolvidas com os adolescentes, tais como a realização de campanhas de prevenção nas 

escolas, centradas na redução do estigma, identificação precoce da depressão e comportamentos 

suicidários, e uma maior acessibilidade aos serviços de saúde. 

 O Projeto + Contigo é um projeto de investigação regional, longitudinal, baseado numa 

intervenção multinível, em rede, no âmbito da promoção da saúde mental e bem-estar e da 

prevenção de comportamentos da esfera suicidária (Santos et al., 2014). 

População Alvo 

Alunos a frequentarem o 7º ano inscritos nas Escolas do Parque escolar do concelho de OB. 

Objetivo Geral 

Prevenir fatores de risco no âmbito de comportamentos suicidários em meio escolar.  

Objetivos Específicos 

 Aplicar os questionários a 70% dos alunos em projeto. 

 Realizar 80% das sessões de educação para a saúde prevista a alunos em projeto. 

 Encaminhar 100% dos alunos com problemas identificados para serviços de apoio 

especializado. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Enfermeira 

Preparação e programação 

do projeto 

Como Reunião de ESE com o PES 

Apresentação do projeto à comunidade 

Onde Local a definir 

Quando No início do ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa Local do Projeto 

Execução do projeto 

Como Aplicação de questionários aos alunos 

integrados no projeto 

Realização de sessões de educação para a 

saúde 

Comemoração do dia + Contigo 

Onde Escola 

Quando Ao longo do ano letivo. 

Avaliação Anual 

    

Atividade 3 
Quem Enfermeira 

Encaminhar alunos com 

problemas comportamentais 

identificados para serviços 

de apoio especializado. 

 

Como Preenchimento da ficha de referenciação (Via 

mail / contato telefónico) 

Onde UCC 

Quando Sempre que necessário durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Avaliação do projeto Como Aplicação de questionários de satisfação 

Análise de dados e elaboração de relatório 

Onde Sala de aula 

UCC 

Quando Final do ano letivo 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de abrangência 

Nº de alunos abrangidos pelo projeto / Nº total de alunos do 

7º ano x 100 

23,2 15*    15  15 

      Percentagem de questionários aplicados 

N.º de alunos que responderam ao questionário / N.º de 

alunos que integram o projeto x 100 

92,4 70 70 70 

     Percentagem de sessões de educação para a saúde 

realizadas 

 N.º de sessões de educação para a saúde realizadas / N.º 

de sessões de educação para a saúde prevista x 100                                                                                   

100 100 100 100 

     Percentagem de alunos com problemas 

comportamentais encaminhados para serviços de apoio 

especializado. 

N.º de alunos com problemas comportamentais 

encaminhados para serviços de apoio especializado / N.º de 

alunos com problemas comportamentais identificados x 100 

100 100 100 100 

       

Carga Horária – SE: +Contigo 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Preparação e programação do projeto 24 

Execução do projeto 200 

Encaminhamento de alunos com problemas comportamentais 

identificados para serviços de apoio especializado 

20 

Avaliação do projeto 295 

Total de Horas    539 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.1.3.  Viver Saudavelmente 

Uma vida saudável é o desejo de todos. Os benefícios produzidos são simultaneamente imediatos 

e a longo prazo. 

Cada vez mais, os indivíduos se apercebem que ser saudável é muito mais do que não estar 

doente. Segundo a OMS é o “bem-estar físico, mental e social mais do que uma ausência de 

doença...”. O estilo de vida das pessoas a má alimentação e o stress, entre outros fatores, estão a 

contribuir para agudizar os problemas. Grande parte destes, a medicina moderna ajuda a 

solucionar e poderiam ser facilmente evitados se fossem seguidas algumas recomendações 

essenciais à prática de um estilo de vida saudável. 

Fala-se em mudança de atitudes. Obviamente, a atitude perante a vida é um fator determinante 

para torná-la mais saudável, ou seja, não é possível possuirmos uma boa qualidade de vida sem 

que se tenham hábitos de vida adequados. 

A promoção da saúde e de atitudes assertivas por parte dos indivíduos permite prevenir a doença 

com enormes benefícios para a sua saúde, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar. 

Pretende-se que, se desenvolva um estilo de vida mais saudável, onde se coloque em primeiro 

lugar a saúde. 

Este projeto surge como uma resposta às necessidades sentidas pela escola numa turma de 

alunos de etnia cigana com o objetivo de apostar na prevenção, na promoção da saúde e no bem-

estar. Pretende-se ao longo da implementação e desenvolvimento deste projeto, ajudar a 

descobrir os benefícios de uma vida saudável, através de mudanças de comportamentos, atitudes 

e escolhas. 

População Alvo 

Alunos a frequentarem o 1º ciclo do Ensino Básico inscritos no Parque escolar do concelho. 

Objetivo Geral 

Desenvolver competências aos alunos do 1º ciclo sobre comportamentos saudáveis. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar os questionários a 80% dos alunos 

 Realizar 90% das sessões de educação para a saúde prevista aos alunos em projeto, de 

acordo com o plano. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 

Quem Equipa da UCC 

Técnica do Gabinete Apoio ao Aluno (GAA) do 

Agrupamento 

Técnicas de Ação Social (CMOB) 

Reunião da equipa de saúde com o GAA 

Preparação e 

programação do projeto 

Como Reunião de ESE com o PES 

Onde Escola 

Quando No início do ano letivo 

Avaliação Anual 

   

Atividade 2 

Quem Equipa da UCC 

Técnica do GAA do Agrupamento 

Técnicas de Ação Social (CMOB) 

Execução do projeto 

Como Aplicação de questionários aos alunos integrados no 

projeto 

Sessões de educação para a saúde realizada aos alunos 

educação em projeto  

Onde Sala de aula 

Quando No decorrer do projeto 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeiras 

Avaliação do projeto 

Como Aplicação de questionários de satisfação 

Análise de dados e elaboração de relatório 

Onde Sala de aula 

UCC 

Quando Final do ano letivo 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de abrangência dos alunos 

Nº de alunos abrangidos pelo projeto/Nº total de alunos 

do 1º ciclo x 100 

1,3 10 10 10 

     Taxa de adesão 

Nº de alunos que aderiram ao projeto / Nº de alunos das 

turmas em projeto x 100  

ND 80 80 80 

     Percentagem de sessões de educação para a saúde 

realizadas 
100 100 100 100 
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Nº de sessões de educação para a saúde realizadas / Nº 

de sessões de educação para a saúde previstas x 100 

     Taxa de satisfação dos alunos 

Nº de alunos que responderam ao questionário de 

satisfação do projeto, que estejam satisfeitos / Nº total 

de alunos que responderam ao questionário x 100 

100 50 50 50 

 

Carga Horária – SE: Viver Saudavelmente 

  Enfermeira Médico TSSS Nutricionista HO 

 
N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

Preparação e programação 

do projeto 
12 * * * * 

Execução do projeto 40 * 4 * 8 

Avaliação do projeto 32 * * * * 

Total de Horas 84  * 4 * 8 

  *Elementos que colaboram quando solicitados 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.1.4.  Crescer Direito 

Segundo estudo realizado pela OMS, cerca de 80% da população adulta tem probabilidade de 

apresentar problemas de coluna, causados principalmente pela adoção de posturas erradas. Este 

agravamento tem características universais e as suas manifestações clínicas ocorrem em faixas 

etárias cada vez mais baixas.  

São crescentes os casos de crianças que apresentam má postura. Neste caso, os estudiosos 

recomendam esforços para prevenir as alterações relacionadas à postura humana, já que estas 

afeções são potencialmente irreversíveis a partir da segunda década de vida.  

Considerando que as crianças passam no mínimo quatro horas nas instituições escolares, e que 

muitas pesquisas alertam para a alta prevalência de desvios posturais nesta faixa etária, torna-se 

importante discutir e alertar a comunidade escolar sobre os problemas posturais encontrados 

neste contexto.  

Torna-se necessário o trabalho em prol de uma boa postura desde o início da vida escolar, o que 

certamente a longo prazo evitará vícios posturais e os agravamentos que estes podem trazer. De 

acordo com Benini e Karolczak (2010), durante o período letivo, estudantes cumprem uma rotina 

de transporte da mochila e prolongados períodos sentados que, aliados a proporções 

inadequadas do mobiliário em geral oferecido pelas escolas, são considerados fatores 

responsáveis pela aquisição, manutenção ou agravamento de hábitos posturais inapropriados. O 

trabalho preventivo deve ser iniciado desde cedo, já que o padrão adequado e inadequado de 

postura e movimento começam a ser moldados desde a infância, sendo praticados na 

adolescência, tornando-se habituais (SANTOS et al, 2009).  

A escola é o espaço responsável pela formalização da educação e pelo processo 

ensino/aprendizagem e que são nos primeiros anos de vida escolar, quando a criança ainda se 

encontra em fase de crescimento, o melhor momento de iniciar um trabalho de prevenção de 

problemas músculo esqueléticos, tornando-os mais eficientes (ZAPATER et al, 2004). É neste 

contexto que surge o projeto “Crescer Direito”, que tem por objetivo capacitar para a adoção de 

posturas corporais adequadas. 

População Alvo 

Crianças do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho de Oliveira do Bairro 

Objetivo Geral 

 Dotar as crianças do 1º ciclo do EB de conhecimentos para garantir uma postura corporal 

adequada; 

 Prevenir comportamentos inadequados relativamente à postura corporal. 
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Objetivos Específicos 

 Sensibilizar/alertar as crianças do 1º ciclo do EB para a importância da educação postural; 

 Promover posturas corporais corretas nas crianças abrangidas pelo projeto; 

 Consciencializar as crianças para os riscos inerentes às posturas corporais inadequadas, 

levando-as a modificar crenças e atitudes; 

 Sensibilizar professores e agentes parentais para a importância da educação postural. 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Equipa UCC 

Planeamento do projeto 

Como Reuniões com ESE 

Elaboração do cronograma de atividades 

Onde UCC/ Escola 

Quando Início do ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa UCC 

Execução do projeto 

Como Aplicação de questionários 

Apresentação de sessões de educação para a 

saúde 

Onde Escola 

Quando Durante o ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa UCC 

Avaliação do projeto 

Como Aplicação e análise de questionários de 

satisfação 

Análise de dados e elaboração de relatório 

Onde Escola/UCC 

Quando Final do ano letivo 

Avaliação Anual 

 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de abrangência 

N.º alunos do 1º ciclo EB que foram alvo de intervenção 

associada ao projeto / N.º alunos do 1º ciclo EB 

integrados nas escolas na área geográfica de 

abrangência da UCC x 100 

19 60 60 60 
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Percentagem de questionários aplicados 

N.º de alunos que responderam aos questionários / N.º 

alunos abrangidos pelo projeto x 100 

95 70 70 70 

     Percentagem de ações de educação para a saúde 

efetuadas 

N.º de ações de educação para a saúde efetuadas / N.º 

de ações de educação previstas x 100 

100 100 100 100 

     Taxa de satisfação dos alunos 

N.º de alunos que responderam ao questionário de 

satisfação do projeto que estejam satisfeitos / N.º total de 

alunos que responderam ao questionário x 100 

95 80 80 80 

     Taxa de satisfação dos professores 

N.º de professores que responderam ao questionário de 

satisfação do projeto que estejam satisfeitos / N.º total de 

professores que responderam ao questionário x 100 

100 80 80 80 

 

Carga Horária – SE: Crescer Direito 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Planificação do projeto 20 

Execução do projeto 82 

Avaliação do projeto 40 

Total de Horas 142 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.1.5.  Lanches Saudáveis 

Os hábitos alimentares são condicionados desde os primeiros anos de vida, para promover uma 

alimentação saudável que permita um normal desenvolvimento e crescimento da criança. O papel 

da escola, assume uma particular importância, na medida em que pode oferecer um contexto de 

aprendizagem formal complementar ao papel da família (Nunes, Breda; 2001 p.8). 

De acordo com os princípios para uma alimentação saudável, os alimentos devem distribuir-se ao 

longo do dia, por 5 a 6 refeições diárias, em intervalos regulares (Batista e Lima, 2006) que não 

deverão ultrapassar as três horas e meia, de forma a garantir um adequado crescimento e 

rendimento cognitivo dos alunos (Nunes, Breda, 2001; Candeias, 2005). Nas crianças em idade 

escolar, três destas refeições podem eventualmente fazer-se na escola: o lanche da manhã, o 

almoço e o lanche da tarde, sendo que o lanche da manhã pode ser providenciado pela família, o 

que de certa forma pode constituir-se como uma fonte de informação para os educadores, 

professores e profissionais da saúde e, ao mesmo, tempo como um pretexto para uma 

intervenção programada com vista a melhorar a qualidade alimentar dos lanches proporcionados 

pelas famílias às crianças. 

De facto, constitui uma preocupação frequentemente apontada pelos Educadores e Professores 

do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do EB, quando auscultados sobre as dificuldades, no domínio da 

alimentação e nutrição dos seus alunos, o tipo de alimentos que constituem as merendas que as 

crianças levam para a Escola. A ESE de Oliveira do Bairro e as escolas do agrupamento de 

Escolas de Oliveira do Bairro com o projeto Lanches Saudáveis, pretendem melhorar a qualidade 

e quantidade alimentar dos lanches das crianças. 

Projeto da responsabilidade da USP, operacionalizado em parceria com a UCC. 

População Alvo  

Crianças a frequentarem o 1º Ciclo do Ensino Básico 

Objetivo Geral 

Capacitar a comunidade escolar para a escolha de lanches saudáveis 

Objetivos Específicos 

 Promover a adesão ao projeto lanches saudáveis de 30% da população escolar. 

 Parametrizar a categorização dos lanches a 100% dos professores envolvidos. 

 Divulgar o projeto junto de 100% das crianças abrangidas. 

 Realizar a avaliação inicial dos lanches a 100% das crianças abrangidas. 

 Realizar sessões de educação para a saúde, dirigidas a 100% das crianças do 1º Ciclo 

envolvidas no projeto. 

 Monitorizar os lanches a 100% das crianças do 1º Ciclo envolvidas no projeto. 

 Realizar a avaliação final dos lanches a 100% das crianças abrangidas. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Unidade Local de Saúde Pública (ULSP). 

Promover a adesão ao 

projeto “Lanches Saudáveis” 

Como Reunião com a professora responsável do 1º 

Ciclo do EB para apresentação do projeto 

Divulgação do projeto aos professores 

Realização de reunião entre a ULSP e a 

professora responsável do 1º Ciclo do EB 

Envio de e-mail com o projeto 

Onde Escolas 

Quando Início de cada ano letivo. 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem ESSE 

Parametrizar a categorização 

dos lanches a 100% dos 

professores envolvidos 

Como Workshop de trabalho para categorização da 

tipologia de lanche 

Dinamização de Workshop 

Onde Escolas 

Quando Início do projeto/Ano letivo 

 Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem ESSE 

Divulgar o projeto junto dos 

encarregados de educação 

Como Reunião de apresentação do projeto 

Folheto informativo 

Cartazes informativos 

Realização de reunião dirigida aos 

encarregados de educação em cada escola 

intervencionada 

Divulgação da informação sobre o projeto em 

folhetos e cartaz 

Onde Escolas 

Quando Início do projeto/Ano letivo 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Professor 

Realizar a avaliação inicial 

dos lanches  

Como Cronograma de registos dos lanches 

Avaliação do lanche de cada criança, nos dias 

a determinar segundo o cronograma 

Onde    Escolas 

Quando Início do projeto/Ano letivo 
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Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem ESSE 

Realizar sessões de 

educação para a saúde 

dirigida às crianças  

Como Utilização de dinâmicas ativas 

Realização de sessões de educação para a 

saúde sobre os lanches saudáveis 

Onde  Escolas 

Quando Semestralmente 

Avaliação Anual 

   Atividade 6 Quem ESSE 

Monitorizar os lanches  

Como Cronograma de registo dos lanches 

Onde Escolas 

Centro de Saúde 

Quando Bimestralmente 

Avaliação Anual 

   Atividade 7 Quem Professor 

ULSP 

Realizar a avaliação final dos 

lanches 

Como Cronograma de registo dos lanches 

Avaliação do lanche de cada criança, nos dias 

a determinar segundo cronograma 

Realizar a avaliação do projeto 

Onde Escolas 

Centro de Saúde 

Quando No final do projeto/Ano letivo 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de Escolas que aderiram ao projeto. 

Nº de Escolas que aderiram ao projeto/Nº total de 

escolas x 100 

30 40 50 - 

     Percentagem de professores envolvidos na 

parametrização da categorização dos lanches 

Nº professores envolvidos no processo de 

categorização dos lanches/Nº de professores 

envolvidos no projeto x 100  

100 100 100 - 

     Percentagem de escolas onde foi feita a 

divulgação do projeto aos encarregados de 
100 100 100 - 
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educação 

Nº de escolas onde foi feita a divulgação do projeto/Nº 

de Escolas envolvidas no projeto x 100 

     Percentagem de lanches que melhoraram o índice 

de salutogenidade da avaliação inicial para a final 

Nº de lanches que passaram de lanches não 

saudáveis para saudáveis/Nº total de lanches 

avaliados no início e final do projeto x 100 

10 20 30 - 

 

Carga Horária – SE: Lanches Saudáveis 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Workshop de trabalho para categorização da tipologia de lanche 6 

Divulgação do projeto junto dos encarregados de educação 6 

Realização de sessões de educação para a saúde dirigida às crianças 96 

Monitorizar os lanches 288 

Total de Horas 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.2. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias 

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr 

termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral. 

O desenvolvimento deste projeto exige uma articulação efetiva com os diferentes parceiros 

sociais, através de canais de comunicação próprios e a realização de reuniões periódicas de 

Comissão Alargada e de Comissão Restrita. 

As CPCJ’ s intervêm, essencialmente, em situações de crianças e jovens: 

 Vítimas de maus-tratos físicos ou psicológicos, ou de abusos sexuais; 

 Em situação de abandono escolar ou trabalho infantil;  

 Com comportamentos que revelem dificuldade de adaptação a uma vida social normal, 

entregando-se a atividades e consumos que afetam gravemente a sua saúde, segurança, 

formação, educação ou desenvolvimento, sem que os pais se lhe oponham de modo adequado. 

De acordo com a Diretiva Conjunta sobre a designação e atribuições dos representantes da 

Saúde nas CPCJ, estes elementos: 

 Participam em todas as reuniões da comissão restrita, preferencialmente como 

consultores; 

 Asseguram a prática de atos de execução do Acordo de Promoção e Proteção que 

impliquem a intervenção específica dos serviços de saúde, facilitando a comunicação com os 

mesmos; 

 Constituem o elemento preferencial de ligação entre os Núcleos e a CPCJ, em particular 

no domínio da permuta de informação, necessária e suficiente para a avaliação do risco, aplicação 

e execução das medidas de promoção e proteção. 

População Alvo 

Crianças e jovens até aos 18 anos de idade (ou com menos de 21 anos que solicite a continuação 

da intervenção iniciada antes dos 18), residentes no Concelho de Oliveira do Bairro que se 

encontrem em estado de delinquência e para delinquência e crianças vítimas de maus tratos, 

abandono, desamparo, ou que se encontrem em situação de puderem perigar a sua saúde, 

segurança, educação ou desenvolvimento integral.  

Objetivo Geral 

Promover os direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, de forma a garantir o seu 

bem-estar e desenvolvimento integral. 

Objetivos Específicos 

Acompanhar 100% das crianças e jovens/família em situação de risco referenciadas pela CPCJ. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 
Quem Enfermeira da UCC e restante equipa da 

Comissão Alargada 

Participação em reuniões da 

Comissão Alargada 

Como Desenvolvimento de ações de promoção dos 

direitos e de prevenção das situações de 

perigo 

Onde Sede da CPCJ 

Quando Bimestral (3horas/ reunião) 

Avaliação Anual 

   
Atividade 2 

Quem Enfermeira da UCC e restante equipa da 

Comissão Restrita 

Participação em reuniões da 

Comissão Restrita 

Como Apreciar liminarmente as situações; proceder à 

instrução dos processos; aplicação de 

medidas de promoção dos direitos e de 

proteção; decidir a aplicação e acompanhar 

Onde Sede da CPCJ 

Quando Semanalmente (3horas/ reunião) 

Sempre que surjam situações de urgência 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeira 

Acompanhamento de 

crianças e jovens/famílias em 

situação de risco 

referenciadas pela CPCJ, no 

serviço UCC 

Como Encaminhamento das situações com 

necessidades de intervenção ao nível da 

saúde, referenciadas pela CPCJ 

Articulação com entidades e profissionais de 

saúde, de acordo com a necessidade 

Colaboração na avaliação do risco, aplicação 

e execução das medidas de promoção e 

proteção, de acordo com a necessidade 

Acompanhamento de crianças e jovens/ 

famílias em situação de risco que impliquem 

intervenção específica dos serviços de saúde 

– Gestora/cogestora de casos 

Onde Sede da CPCJ / UCC / Domicilio 

Quando Semanalmente (5 horas) 

Avaliação Semestral 

Avaliação anual para verificação do 

cumprimento do indicador 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de Reuniões assistidas na Comissão 

Alargada 

Nº de Reuniões assistidas na Comissão Alargada/Nº de 

Reuniões convocadas X 100 

ND 80 80 80 

     Percentagem de Reuniões assistidas na Comissão 

Restrita 

Nº de Reuniões assistidas na Comissão Restrita/Nº de 

Reuniões convocadas X 100 

94 94 94 94 

     Numero total de processos em acompanhamento 144     

     Proporção de Crianças e Jovens/Famílias 

acompanhadas, no âmbito da CPCJ, no serviço UCC 

Nº de crianças e jovens acompanhadas no programa 

CPCJ, no serviço UCC/ Nº crianças e jovens referenciados 

para a CPCJ, no período em análise x100 

100 100 100 100 

 

 

Carga Horária – CPCJ 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Participação em reuniões da Comissão Alargada 18 

Participação em reuniões da Comissão Restrita 65 

Acompanhamento de crianças e jovens/famílias em situação de risco 

referenciadas pela CPCJ, no serviço UCC 
215 

Total de Horas 298 

Serviços Mínimos 

Atendimento de situações urgentes, sempre que a criança ou jovem se encontre numa situação 

de perigo (as situações de perigo para a criança ou jovem encontram-se tipificadas no nº 2 do 

art.3º da lei 147/99). 
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6.3. NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

As crianças e jovens em risco têm vindo a merecer, nas últimas décadas, uma maior atenção por 

parte da sociedade e, em especial, das entidades com competência em matéria de vigilância na 

infância e juventude. 

Atualmente, em Portugal a ação da Saúde neste domínio enquadra-se num contexto de 

responsabilidades partilhadas pelos diferentes atores da comunidade, conforme consagrado na 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 147/99, de 1 setembro).  

De acordo com esta intervenção desenvolve-se segundo um modelo que estabelece três níveis de 

ação: 

 No primeiro nível, é atribuída legitimidade às entidades com competência na área da infância 

e juventude – ou seja, as que têm ação privilegiada em domínios como as da saúde, educação, 

formação profissional, ocupação dos tempos livres, entre outras;  

 No segundo nível, quando não seja possível às entidades em cima mencionadas atuar de 

forma adequada e suficiente para remover o perigo, toma lugar a ação das CPCJ, nas quais a 

saúde participa também;  

 No terceiro nível, é à intervenção judicial, que se pretende residual, que cabe o protagonismo 

na proteção de crianças e jovens em perigo. 

O Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR) intervém na promoção dos direitos e 

na proteção das crianças e jovens, atuando como instância de 1º nível. 

Visa a prevenção do fenómeno dos maus tratos e a melhoria da qualidade das respostas dos 

serviços de saúde às situações de risco concretas, aproveitando o papel fundamental das equipas 

de saúde dos CSP, como primeira linha de atuação.  

A equipa do NACJR tem como missão polarizar motivações e saberes sobre maus-tratos em 

crianças e jovens, apoiando os profissionais da instituição nas intervenções neste domínio, 

constituindo uma interface na articulação e cooperação entre serviços e instituições. 

População Alvo 

Crianças e jovens dos zero aos dezoito anos e respetivas famílias, que se encontrem em risco ou 

perigo a nível físico, psicológico ou social, inscritas/residentes no concelho de Oliveira do Bairro. 

Objetivo Geral 

Promover os direitos das crianças e dos jovens, garantindo a sua proteção aquando de situação 

de risco ou perigo. 

Objetivos Específicos 

Acompanhar 100% de crianças e jovens/famílias, com Plano Individualizado de Apoio à Família 

(PIAF). 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Equipa do NACJR  

Reuniões do NACJR 

 

Como Análise, discussão e avaliação de casos 

Elaboração de ordem de trabalhos e ata 

Planeamento do PIAF 

Onde UCC 

Quando Bimensal  

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa do NACJR 

Acompanhamento de 

casos 

 

Como Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e 

equipas de saúde 

Gerir a título excecional as situações que 

transcendam as capacidades de intervenção dos 

outros profissionais ou equipas  

Elaborar PIAF 

Entrevistas com a família, criança/jovem 

Articulação com entidades parceiras da rede interna 

e externa 

Visitas domiciliárias 

Onde UCC / Domicilio e/ou Unidades de Saúde 

Quando Semanalmente e/ou sempre que necessário 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa do NACJR 

Efetuar diligencias 

diversas 

Como Resposta aos pedidos de colaboração provenientes 

de projetos e recursos comunitários em particular do 

1º nível de intervenção 

Contribuir para a informação prestada à população 

Difundir informação de carácter legal, normativo e 

técnico 

Incrementar a formação e preparação dos 

profissionais 

Assegurar a articulação funcional entre Núcleos, 

CPCJ, Ministério Publico e Tribunal 

Coletar e organizar a informação casuística 

Outras diligências determinadas na equipa 

Onde UCC 

Quando Ao longo do ano  

Avaliação Anual 
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Atividade 4 Quem Equipa do NACJR 

Sistematização casuística 

relativa às situações de 

maus-tratos 

 

Como Registo em suporte papel (formato Excel) de 

informação casuística 

Coletar e organizar a informação casuística 

Elaboração de relatório 

Onde UCC 

Quando Ao longo do ano 

Avaliação Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De acordo com as referenciações 

Carga Horária – NACJR 

 Enfermeiras Médico TSSS 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Reuniões do NACJR 88 44 44 

Acompanhamento de casos 252  105 

Efetuar diligências diversas 168  55 

Sistematização casuística relativa às 

situações de maus-tratos 
32  16 

Total de Horas 540 44 220 

Serviços Mínimos 

Atendimento de situações urgentes, sempre que a criança ou jovem se encontre numa situação 

de perigo (as situações de perigo para a criança ou jovem encontram-se tipificadas no nº 2 do 

art.3º da lei 147/99). 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de reuniões efetuadas 

Nº de Reuniões efetuadas / Nº de Reuniões 

convocadas x 100 

100 100 100 100 

     Nº de casos em acompanhamento no NACJR, no 

serviço UCC  
12 * * * 

     Percentagem de casos acompanhados com PIAF 

no NACJR, no serviço UCC  

Nº de crianças/famílias acompanhadas no programa 

NACJR com PIAF / Nº de crianças/famílias em 

programa NACJR x 100 

100 100 100 100 
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6.4. SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA 

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), consiste num conjunto 

organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a garantir condições de 

desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento 

pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças 

com risco grave de atraso no desenvolvimento 

A Intervenção Precoce na Infância (IPI) define-se por um conjunto de medidas de apoio integrado 

centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, 

designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social. Estas medidas são 

asseguradas pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI). 

Atualmente, a ELI Vagos/OLB é responsável pela implementação e programação da intervenção 

nos concelhos de Oliveira do Bairro e de Vagos, tendo por base as linhas orientadoras do 

“Decreto-Lei nº 281/2009, de 06 de outubro.  

Funciona por articulação das estruturas representativas dos Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social, da Saúde e da Educação, em colaboração direta com as famílias e 

comunidade. Ao Ministério da Saúde compete entre outras: 

 Assegurar a deteção, sinalização e acionamento do processo de IPI; 

 Encaminhar as crianças para consultas ou centros de desenvolvimento, para efeitos de 

diagnóstico e orientação especializada, assegurando a exequibilidade do Plano Individual de 

Intervenção Precoce (PIIP) aplicável. 

População Alvo 

Crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a 

participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave de 

atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias. 

Objetivo Geral 

Garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que 

limitam o desenvolvimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a 

idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento. 

Objetivos Específicos 

 Assegurar a participação da UCC em 90 % das reuniões efetuadas; 

 Assegurar a exequibilidade do PIIP aplicável, a 100% das crianças/famílias em 

acompanhamento. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem ELI Vagos/ OLB 

Participação em reuniões 

da ELI Vagos/ Oliveira do 

Bairro 

 

  

Como Triagem dos casos com análise e avaliação das 

sinalizações 

Decidir acerca dos casos que (após a avaliação) ficam em 

acompanhamento, em vigilância ou a encaminhar para os 

serviços considerados necessários 

Planeamento de estratégias de intervenção, técnico 

responsável, periodicidade das intervenções 

Monitorização da execução dos PIIP´s com discussão dos 

objetivos elaborados e alcançados 

Planificação dos Planos de Transição 

Identificar necessidades da comunidade relativamente ao 

processo de identificação e encaminhamento das 

crianças/famílias elegíveis para a ELI, definindo 

estratégias de dinamização 

Onde Centro Saúde de Vagos 

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro 

Quando Quinzenal  

Avaliação Anual  

   Atividade 2 Quem Enfermeira e médico 

Acompanhamento de 

crianças e famílias, com 

PIIP 

Como Análise e avaliação do PIIP relativo a cada criança/ 

família, planeando estratégias de intervenção e 

partilhando responsabilidades na tomada de decisões 

Encaminhamento das crianças para consultas ou centros 

de desenvolvimento, para efeitos de diagnóstico e 

orientação especializada 

Articulação com entidades/ profissionais da rede externa e 

interna para assegurar a exequibilidade do cumprimento 

do PIIP 

Registo na Plataforma informática do serviço de saúde 

das crianças em acompanhamento no Programa 

Intervenção Precoce 

Onde UCC 

Quando Ao longo do ano 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeira 

Coordenação da ELI Como Assegurar a divulgação, leitura e análise do correio 

recebido, garantindo seu caráter de urgência 
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Vagos/ Oliveira do Bairro  Implementar modelos de organização dos processos, 

mapas e ficheiros solicitados e outros documentos da ELI 

Construir os mapas de assiduidade e outros solicitados 

pela Subcomissão 

Preencher a Ficha Administrativa mensal 

Ativar procedimentos para que a ELI cumpra as 

solicitações que lhe são dirigidas pela Subcomissão e 

Supervisão, inerentes ao estabelecido 

Onde Centros de Saúde de Oliveira do Bairro e Vagos 

Quando Durante o ano 

Avaliação Anual 

 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

Percentagem de reuniões da ELI Vagos/ OLB, 

com participação da saúde 

Nº de Reuniões da ELI Vagos/OLB com participação 

da saúde/Nº de reuniões convocadas x100 

90 90 90 90 

     Proporção de famílias de risco com PIIP, no 

âmbito do SNIPI, no serviço UCC 

Nº de famílias acompanhadas no SNIPI, com PIIP, 

no serviço UCC/Nº de famílias referenciadas para o 

SNIPI, na UCC x 100 

100 100 100 100 

 

Carga Horária – SNIPI 

 Enfermeira Médico 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Participação em reuniões da ELI Vagos/ OLB 88 88 

Acompanhamento de crianças e famílias, com PIIP 59 22 

Coordenação na ELI Vagos/ OLB 193  

Total de Horas 340 110 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 



 60 
60 

6.5.REDE SOCIAL 

A Rede Social é uma Medida de Política Social Ativa, que procura promover um trabalho em 

parceria alargada, incidindo na planificação estratégica da intervenção social local, visando 

contribuir para a erradicação da pobreza e da exclusão social, através do desenvolvimento de 

estruturas de parcerias, nas quais a autarquia assume um papel de dinamização fulcral e de 

promoção do desenvolvimento social local, pela introdução de dinâmica de planeamento 

estratégico participado.  

Deste modo, o desenvolvimento do concelho depende fundamentalmente da fomentação de uma 

rede de interajuda de todos os atores sociais, na identificação de problemas e na procura de uma 

solução para os mesmos. 

As medidas necessárias à prossecução dos objetivos e das ações de intervenção, no âmbito da 

rede social, são assumidas localmente pelos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) – órgão 

plenário de decisão e pelo Núcleo Executivo (NE) – órgão operacional. 

População Alvo 

População residente no concelho de Oliveira do Bairro. 

Objetivo Geral 

Contribuir para a promoção do desenvolvimento comunitário. 

Objetivos Específicos 

 Assegurar a participação do elemento representante da saúde na Rede Social, em pelo menos 

80% das reuniões do CLAS 

 Assegurar a participação do elemento representante da saúde na Rede Social, em pelo menos 

80% das reuniões do NE 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Enfermeira 

Participação nas reuniões do 

CLAS 

Como Convocatória da coordenadora da Rede Social 

Onde CMOB 

Quando Trimestral 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Assistente Social 

Participação nas reuniões do 

NE 

Como Convocatória da coordenadora da Rede Social 

Onde CMOB 

Quando Mensal 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de reuniões do Conselho Local para 

a Ação Social (CLAS) em que a saúde participou  

Nº de reuniões do CLAS assistidas pelo elemento 

representante da saúde na Rede Social/Nº de 

reuniões do CLAS realizadas no período em análise X 

100 

100 80 80 80 

     Percentagem de reuniões do Núcleo Executivo 

(NE) em que a saúde participou  

Nº de reuniões do NE assistidas pelo elemento 

representante da saúde na Rede Social/Nº de 

reuniões do NE realizadas no período em análise X 

100 

100 80 80 80 

 

Carga Horária - Rede Social 

 Enfermeira TSSS 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Participação nas reuniões do CLAS 12 12 

Participação nas reuniões do NE  36 

Total de Horas 12 48 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.6.NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO 

O Núcleo Local de Inserção (NLI) institui uma prestação no âmbito do regime não contributivo da 

Segurança Social e um programa de inserção, visando assegurar aos indivíduos e famílias mais 

carenciadas um mínimo de recursos que lhes permitam a satisfação das suas necessidades 

mínimas e a progressiva inserção profissional e social. 

Enquadra-se no contexto legislativo da Medida de Rendimento Social de Inserção (RSI). 

Na ótica da parceria e do trabalho em equipa e para a concretização desta medida encontram-se 

envolvidas algumas entidades do nosso concelho, entre as quais o Centro de Saúde, através de 

um elemento da UCC. 

A Coordenação do RSI de OB é assegurada pelo Serviço Local de Segurança Social de OB. 

O NLI é composto pelos seguintes elementos: Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro - 

Serviço Local de OB, Centro Educativo de Aveiro, CMOB, CSOB, Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Águeda, Associação de Beneficência e Cultura de Bustos, Espaço Santa Casa da 

Misericórdia de Oliveira do Bairro. 

População Alvo 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

Objetivo Geral 

Avaliar em 90% o cumprimento dos acordos de inserção na área da saúde 

Objetivos Específicos 

 Promover em 90% a vigilância de saúde dos beneficiários. 

 Promover em 90% sessões de Educação para a Saúde previstas no âmbito de 

necessidades específicas. 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem                 Enfermeira 

Participar nas reuniões de 

avaliação e 

acompanhamento de casos 

Como Convocatória da coordenadora do NLI 

Onde Serviço Local da Segurança Social 

Quando Quinzenal 

 Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Enfermeira 

Assegurar a vigilância de 

saúde dos beneficiários e 

suas famílias 

Como Pesquisa no SClinico, PDS, SINUS 

Articulação com USF/UCSP 

Onde UCC 

Quando Quinzenal 

Avaliação Anual 
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Atividade 3 Quem Enfermeira 

Assegurar o cumprimento do 

PNV 

Como Pesquisa no SClínic, PDS, SINUS Articulação 

com USF/UCSP 

Onde UCC 

Quando Semanalmente 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Encaminhamento dos 

beneficiários inscritos com 

acordo em incumprimento na 

área da saúde 

Como Contato telefónico, email com equipa de 

USF/UCSP 

Onde UCC 

Quando Quinzenal 

Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem Enfermeira 

Promover ações de 

Educação para a Saúde 

Como De acordo com as necessidades identificadas, 

planeadas e organizadas 

Onde Locais a definir 

Quando Três sessões anuais a definir datas 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Proporção de pessoas que cumpriram o acordo de 

inserção na área da saúde, no âmbito do RSI 

Nº de pessoas que beneficiam do RSI e que cumpriram 

os acordos de inserção na área da saúde/Nº de pessoas 

inscritas no programa RSI x 100 

90,9 90 90 90 

     Percentagem de beneficiários com consulta de 

vigilância de saúde efetuada 

Nº de beneficiários com consulta de vigilância de saúde 

efetuada/Nº total de beneficiários x 100 

90 90 90 90 

     Percentagem de beneficiários com PNV atualizada 

Nº de beneficiários com PNV atualizada/Nº total de 

beneficiários x 100 

90 90 90 90 

     Percentagem de sessões de educação para a saúde 

realizadas a grupos de beneficiários 

Nº de sessões de Educação para a Saúde realizadas/Nº 

de Sessões de Educação para a saúde programada X100 

100 100 100 100 
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Carga Horária – NLI 

 Enfermeira 

 Nº Horas/Ano 

Participar nas reuniões de avaliação e acompanhamento de casos 150 

Assegurar a vigilância de saúde dos beneficiários e suas famílias 40 

Assegurar o cumprimento do PNV 22 

Encaminhamento dos beneficiários inscritos com acordo em incumprimento na 

área da saúde 

30 

Promover ações de Educação para a Saúde 10 

  TOTAL 242 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.7.SOL POENTE 

As alterações demográficas do último século, que se traduziram na modificação e por vezes na 

inversão das pirâmides etárias, refletindo o envelhecimento da população, vieram colocar aos 

governos, famílias e à sociedade, em geral, desafios para os quais não estavam preparados. 

A tendência para o crescimento da população idosa é um dos traços mais salientes do 

envelhecimento demográfico mundial. Com base nos resultados obtidos nos censos 2011 no 

município de OB 20,6 % da sua população são pessoas com mais de 65 anos (N= 4736).  

De entre os vários Programas Nacionais de Saúde que fazem parte do Plano Nacional de Saúde 

2012-2016, da DGS, o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas apresenta-se como 

base deste programa operacional. 

Cuidar da pessoa idosa implica uma polivalência de intervenções e conhecimentos para os quais 

o profissional de saúde terá de estar preparado. 

Sendo o envelhecimento humano definido por um “processo de mudança progressivo da estrutura 

biológica, psicológica e social dos indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do nascimento, se 

desenvolve ao longo da vida.” (DGS, 2004). Assim, o envelhecimento deve ser encarado como 

uma parte natural do ciclo da vida, sendo desejável que constitua uma oportunidade para viver de 

forma saudável e autónoma o maior tempo possível, o que implica por parte do idoso uma 

constante adaptação e um ajustamento às fragilidades que mais frequentemente acompanham a 

idade avançada. No entanto, o conceito de envelhecimento ativo, preconizado pela OMS, 

depende de uma variedade de influências que envolvem os indivíduos, as famílias e as próprias 

nações. 

O programa de intervenção Sol Poente consiste num programa de educação para a saúde dirigido 

às pessoas com 65 e mais anos, e constitui-se também como uma base generalista que suportará 

vários projetos de intervenção específicos, com vista a dar respostas mais concretas em diversas 

áreas: prevenção de acidentes e quedas, prevenção da depressão, promoção da autoestima e da 

autoimagem, prevenção do isolamento e envolvimento intergeracional, capacitação dos 

cuidadores informais de idosos dependentes, na prevenção da demência através da estimulação 

cognitiva, entre outras. 

Com este programa esperamos poder responder a algumas das muitas necessidades dos idosos, 

contribuindo para dar vida aos anos de vida, mas com qualidade de vida. 
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População Alvo 

Pessoas com 65 ou mais anos institucionalizadas nas IPSS’s ou a residir na comunidade 

do concelho de OB. 

Objetivo Geral 

Promover a saúde e a qualidade de vida dos idosos residentes no concelho de OB. 

Objetivos Específicos 

 Implementar a grupos de idosos o programa estruturado de educação para a 

saúde; 

 Manter ou melhorar a qualidade de vida dos idosos que frequentaram o programa. 

 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Enfermeiras 

Planeamento do projeto 

Como Articulação com IPSS’s e UNISOB do 

concelho; 

Identificação de utentes com critérios de 

inclusão 

Onde UCC/IPSS’s/UNISOB 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa UCC 

Realização das sessões de 

educação para a saúde 

Como Aplicação do consentimento informado; 

Dinamização de sessões de educação para a 

saúde em grupo 

Onde IPSS’s/UNISOB 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa UCC 

Avaliação de ganhos em 

saúde 

Como Aplicação da escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES); 

Aplicação da escala de Percepção de 

Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) 

Onde IPSS/UNISOB 

Quando Antes e depois do projeto 

Avaliação Anual 
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Atividade 4 Quem Equipa UCC 

Avaliação da satisfação Como Aplicação dos questionários de satisfação 

Onde IPSS/UNISOB 

Quando Final do projeto 

Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem Equipa UCC 

Tratamento estatístico e 

avaliação 

Como Tratamento de dados 

Elaboração de relatório 

Divulgação dos resultados 

Onde UCC 

Quando Fim do ano civil 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de Efetividade 

N.º de edições Sol Poente realizadas / N.º de edições 

Sol Poente previstas x 100 

ND 90 90 90 

     N.º de utentes abrangidos pelo projeto Sol Poente 

N.º de utentes presentes em pelo menos 1 sessão 
ND 24 24 24 

          Ganhos em Saúde 

N.º de utentes a quem foi documentada uma 

modificação positiva do score de uma das escalas 

avaliadas / N.º total de utentes que foram avaliados 

com RSES e WHOQOL-BREF âmbito do projeto Sol 

Poente x 100 

ND 30 35 40 

     Taxa de satisfação 

N.º de questionários de satisfação respondidos com 

nível de satisfação de satisfeito ou muito satisfeito / N.º 

total de questionários de satisfação do projeto Sol 

Poente respondidos x 100 

ND 80 80 80 
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Carga Horária Sol Poente  

 Enfermeira HO Nutricionista 

 N.º Horas/Ano N.º 

Horas/Ano 

N.º Horas/Ano 

Planeamento do projeto 60   

Realização das sessões de educação para a saúde 95 6 6 

Avaliação de ganhos em saúde 65   

Avaliação da satisfação 10   

Tratamento estatístico e avaliação 60   

Total de Horas 290 6 6 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.7.1.  Fazer a Diferença 

A disfunção cognitiva é cada vez mais reconhecida como um importante problema de Saúde 

Pública, associado a um risco aumentado para desenvolver demência. 

Para aumentar a proteção contra a demência (atrasando o seu inicio) e prevenir a dependência 

dos idosos e incapacidade de auto cuidado, reduzindo os custos, a institucionalização e encargos 

dos cuidadores torna-se de vital importância a manutenção da saúde cognitiva. 

A UCC procura dar respostas a esta população com a implementação do projeto: Fazer a 

Diferença, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e o projeto: Pés Livres de forma a 

promover o Envelhecimento Ativo e a manutenção de uma imagem positiva das pessoas idosas, 

como agentes necessários de uma sociedade inclusiva, participativa, ativa e saudável. 

A estimulação cognitiva é uma intervenção que oferece várias atividades agradáveis 

garantindo estimulação geral para a concentração, pensamento e memória geralmente 

num ambiente social. 

O Programa de Estimulação Cognitiva “Fazer a Diferença” é um programa com base em: 

Making a Difference: An Evidence-Based Group Programme to offer Cognitive Stimulation 

Therapy (CST) to people with dementia (Aguirre et al., 2012; Spector, Thorgrimsen, 

Woods, & Orrell, 2006 citado em Apóstolo, 2014, p. 161). 

O programa principal é constituído por 14 sessões. Cada sessão do programa tem uma 

duração entre 45 a 60 minutos e realiza-se duas vezes por semana, durante 7 semanas. 

Cada grupo deverá ter um mínimo de 4 e um máximo de 8 pessoas.  

As sessões têm como princípios orientadores a estimulação de novos pensamentos, 

ideias e associações; uso da orientação; potencializar a opinião em prol dos factos; uso 

de reminiscência através do fornecimento de instrumentos/ferramentas para ajudar a 

recordar. É importante a criação de um fio condutor contínuo e coerente entre todas as 

sessões, assim como, “um ambiente onde as pessoas se divirtam, aprendam e onde 

reforcem as suas capacidades e relações entre os membros do grupo, mantendo assim, 

as suas capacidades sociais e cognitivas na sua capacidade máxima” (Aguirre et al., 

2010; Spector et al., 2006 citado em Apóstolo, 2014, p.161). 

População Alvo 

Pessoas com 65 ou mais anos institucionalizadas nas IPSS’s ou a residir na comunidade 

do concelho de OB. 
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Objetivo Geral 

Retardar os efeitos do comprometimento cognitivo em idosos. 

Objetivos Específicos 

 Estimulação geral para a concentração, pensamento e memória; 

 Prevenção da dependência e incapacidade de auto cuidado. 

 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Enfermeiras 

Planeamento do projeto 

Como Articulação com IPSS’s e UNISOB do 

concelho 

Identificação de utentes com critérios de 

inclusão 

Onde UCC/IPSS’s/UNISOB 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa UCC 

Realização das atividades de 

estimulação cognitiva 

Como Aplicação do consentimento informado 

Dinamização de 14 sessões de estimulação 

cognitiva 

Onde IPSS’s/UNISOB 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa UCC 

Avaliação de ganhos em 

saúde 

Como Aplicação da escala Mini Mental State 

Examination (MMSE) 

Aplicação do Índice de Barthel 

Aplicação do Índice de Lawton-Brody 

Aplicação da escala de Depressão Geriátrica 

(GDS-15) 

Onde IPSS/UNISOB 

Quando Antes e depois do projeto 

Avaliação Anual 
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Atividade 4 Quem Equipa UCC 

Avaliação da satisfação Como Aplicação dos questionários de satisfação 

Onde IPSS/UNISOB 

Quando Final do projeto 

Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem Equipa UCC 

Tratamento estatístico e 

avaliação 

Como Tratamento de dados 

Elaboração de relatório 

Divulgação dos resultados 

Onde UCC 

Quando Fim do ano civil 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de Efetividade 

N.º de edições Fazer a Diferença realizadas / N.º de 

edições Fazer a Diferença previstas x 100 

ND 90 90 90 

     N.º de utentes abrangidos pelo projeto Fazer a 

Diferença 

N.º de utentes presentes em pelo menos 1 sessão 

ND 24 24 24 

     Ganhos em Saúde 

N.º de utentes a quem foi documentada uma 

modificação positiva do score de uma das escalas 

avaliadas / N.º total de utentes que foram avaliados 

com escala de Barthel, de Lawton-Brody, GDS-15 e 

MMSE no Âmbito do projeto Fazer a Diferença x 100 

ND 50 50 50 

     Taxa de satisfação 

N.º de questionários de satisfação respondidos com 

nível de satisfação de satisfeito ou muito satisfeito / 

N.º total de questionários de satisfação do projeto 

Fazer a Diferença respondidos x 100 

ND 80 80 80 
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Carga Horária Sol Poente – Fazer a Diferença 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Planeamento do projeto 50 

Realização das atividades de estimulação cognitiva 168 

Avaliação de ganhos em saúde 35 

Avaliação da satisfação 10 

Tratamento estatístico e avaliação 37 

Total de Horas 300 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.8. Programa Conversar a Diabetes 

O Programa Nacional para a Diabetes, refere que “a incidência da diabetes tem vindo a aumentar 

(…), para o que têm concorrido, nestas últimas décadas, fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais, entre os quais uma alimentação hipercalórica e o sedentarismo (…)” (2012, 

p.2). 

É considerado um dos programas de saúde prioritários pela DGS, pelo ACeS BV, que de acordo 

com o seu Perfil de Saúde (2015) tem a diabetes não insulino dependente (não insulino tratado) 

nas principais causas de doença em 2012, e é prioritário também no concelho de OB no qual 

existem 1810 utentes inscritos com este diagnóstico ativo de ICPC-2, em 2014. 

Segundo as orientações sugeridas pelo ACeS BV no seu Perfil de Saúde 2015, deve-se aumentar 

a literacia em saúde da população, investindo em projetos que promovam a saúde e contribuam 

para mais ganhos em saúde, a UCC, atuará em complementaridade com as ESF, dando 

continuidade ao projeto Caminhar Para o Equilíbrio (CPoE) e implementando os Mapas de 

Conversação, também do laboratório Lilly®. 

6.8.1. Caminhar Para o Equilíbrio 

O CPoE é um Programa dirigido a pessoas com diabetes tipo 2, que confere ao utente um papel 

interventivo, em que o poder de decisão lhe é transferido, através da educação e da motivação 

para o combate à doença, tornando-se no principal responsável pela sua saúde. 

Aplicado no CSOB desde 2009, abrangeu já 272 diabéticos.  

Foi reestruturado em 2015 passando de 8 para 5 sessões, podendo manter a equipa 

multidisciplinar ou apenas o elemento de enfermagem. Estas sessões são constituídas por 

atividades que através da educação e motivação do utente, estabelecem a ligação entre as três 

componentes do tratamento da diabetes: a alimentação, o exercício físico e a medicação. 

População Alvo 

Diabéticos tipo 2 inscritos no CSOB (N=1606, 2014). 

Objetivo Geral 

Ensinar e motivar o utente diabético a adotar estilos de vida saudáveis para um melhor controlo da 

diabetes e, assim, prevenir o aparecimento de complicações futuras. 

Objetivos Específicos 

 Implementar a 6 grupos de diabéticos o programa estruturado de Educação para a Saúde 

dirigido a utentes com diabetes tipo 2, inscritos no CSOB, dirigido a pelo menos 60 

utentes, até final de 2018.  

 Conseguir que pelo menos 80% dos utentes diabéticos que responderam ao questionário 

de satisfação tenham o grau: satisfeitos ou muito satisfeitos, até final de 2018. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem  Enfermeira 

Planeamento das edições 

Como Identificação dos diabéticos  

 

 

 

Onde 

Articulação com ESF 

Convocatória aos utentes 

Articulação com Juntas de Freguesia 

UCC/Juntas de Freguesia 

Quando Durante o triénio 

Avaliação No final de cada edição 

Anual 

   Atividade 2 Quem  Equipa multidisciplinar do CPoE 

Realização das atividades de 

educação e motivação 

Como Por cada edição: 5 sessões teóricas/ práticas + 1 

sessão follow-up  

Aplicação de consentimento informado e 

questionários 

Onde Freguesias do concelho 

Quando Durante o triénio 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeira 

Avaliação da Satisfação 

Como Aplicação do questionário de avaliação da satisfação 

Onde Freguesias do concelho 

Quando No final de cada edição 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Tratamento estatístico/ 

Avaliação 

Como Tratamento dos dados 

Elaboração de relatório  

Divulgação dos resultados 

Onde UCC 

Quando No final do ano civil 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de efetividade 

Nº de edições CPoE realizadas / Nº de edições CPoE 

previstas x 100 

92,3 100 100 100 

     Nº de utentes diabéticos abrangidos pelo CPoE 

Nº de utentes diabéticos presentes em pelo menos 1 sessão 
272 20 20 20 

     Taxa de satisfação 

Nº de utentes diabéticos que responderam ao questionário de 

satisfação do projeto CPoE, que estejam satisfeitos ou muito 

satisfeitos / Nº total de utentes diabéticos que responderam ao 

questionário de satisfação do projeto CPoE x 100 

100 80 80 80 

 

Carga Horária - Conversar a Diabetes: CPoE 

 Enfermeira Médico Nutricionista 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Planeamento das edições 40   

Realização das atividades de educação e 

motivação (6 sessões) 
54 6 12 

Tratamento estatístico/ Avaliação 20   

Total de Horas 114 6 12 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.8.2.  Mapas de Conversação 

Esta é uma ferramenta educacional desenvolvida pelo laboratório Lilly® e que se baseia numa 

abordagem baseada na profunda convicção de que mudanças pessoais sustentáveis exigem a 

discussão de temas focados em factos e um compromisso verbal. 

São formados grupos de 3 a 10 utentes que são envolvidos num debate aberto e com significado 

sobre a sua doença, enquanto exploram o Mapa (cenário ou metáfora colorida de 1,0m x 1,5m) 

que se encontra colocado em cima de uma mesa, de uma forma interativa, divertida envolvente e 

plena de aprendizagem. 

Cada Mapa de Conversação tem como objetivo instruir os participantes sobre alguns dos 

conceitos específicos relacionados com a diabetes. As sessões permitem-lhes colocar questões 

sobre o que mais gostariam de esclarecer sobre a doença e permitem ainda que cada um aprenda 

com o conhecimento e a experiência do outro que se encontra na mesma situação. A 

aprendizagem pelos pares é uma forma importante para os adultos, ajudando-os a interiorizar 

informação relacionada com a sua saúde e chegar a novas conclusões, melhores decisões e um 

compromisso de mudança positiva de vida. 

Para que possam planear esta mudança nos seus comportamentos e decisões é-lhes fornecido 

um Plano de Ação que poderá funcionar como ponto de partida ou pós recaídas. 

Existem 7 Mapas: Viver com a Diabetes; Como Funciona a diabetes; Alimentação Saudável e 

Atividade Física; Iniciar o tratamento com Insulina; Compreender os inúmeros fatores presentes 

no tratamento da diabetes; A Diabetes e os Cuidados com os Pés e Viver numa Família com 

Diabetes Tipo 1.  

População Alvo 

Diabéticos inscritos no CSOB (N=1810, 2014) /familiares/cuidadores/amigos 

Objetivo Geral 

Ensinar e motivar o utente diabético a adotar estilos de vida saudáveis para um melhor controlo da 

diabetes e, assim, prevenir o aparecimento de complicações futuras. 

Objetivos Específicos 

 Implementar a 6 grupos de diabéticos/familiares/cuidadores/amigos, 3 dos Mapas, dirigido 

a pelo menos 36 utentes até final de 2018. 

 Implementar o Mapa: A Diabetes e os Cuidados com os Pés a 6 grupos de diabéticos que 

frequentam o CPoE, dirigido a pelo menos 36 utentes até final de 2018. 

 Conseguir que pelo menos 80% dos utentes diabéticos que responderam ao inquérito de 

satisfação, tenham ficado satisfeitos ou muito satisfeitos. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem  Enfermeira 

Planeamento das edições 

Como Identificação dos diabéticos  

 

 

 

Onde 

Articulação com ESF 

Convocatória aos utentes 

Articulação com Juntas de Freguesia 

UCC/Juntas de Freguesia 

Quando Durante o triénio 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem  Enfermeira 

Realização das atividades de 

educação e motivação 

Como Realização de sessões com mapas de 

conversação (8/ano).  

Aplicação de Consentimento informado e 

Plano de Ação. 

Onde Nas várias freguesias do concelho 

Quando Durante o triénio 

Avaliação Anual 

    Atividade 3 Quem Enfermeira 

Avaliação da satisfação 

Como Aplicação do questionário de satisfação 

Onde Na sala de formação 

Quando No final de cada edição 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Tratamento estatístico/ 

Avaliação  

Como Tratamento dos dados 

Elaboração de relatório  

Divulgação dos resultados 

Onde UCC 

Quando No final de cada ano civil 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     

Taxa de efetividade 

Nº de sessões Mapas de Conversação realizadas / 

Nº de sessões de Mapas de Conversação 

previstas x 100 

ND 100  100 100 

     

Nº de utentes diabéticos/familiares/ 

cuidadores/amigos, abrangidos pelos Mapas de 

Conversação 

Nº de utentes diabéticos/familiares/cuidadores/ 

amigos, presentes em pelo menos 1 sessão 

ND 48 48 48 

     

Taxa de Satisfação 

Nº de utentes diabéticos Nº de utentes diabéticos 

/familiares/cuidadores/amigos, que responderam 

ao questionário de satisfação do projeto Mapas de 

Conversação, que estejam satisfeitos ou muito 

satisfeitos / Nº total de utentes diabéticos Nº de 

utentes diabéticos/familiares/cuidadores/amigos, 

que responderam ao questionário de satisfação do 

projeto Mapas de Conversação 

ND 80 80 80 

 

Carga Horária – Conversar a Diabetes: Mapas de Conversação 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Planeamento das edições 40 

Realização das de educação e motivação  24 

Tratamento estatístico/ Avaliação 20 

Total de Horas 84 

 

 Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.9.Coração Saudável  

Este projeto tem por base o Programa Nacional para as Doenças Cérebro - Cardiovasculares, que 

se encontra entre os Programas Nacionais de Saúde Prioritários. 

Estas são a primeira causa de morte nos países desenvolvidos. Portugal é um dos países da 

Europa que apresenta uma maior taxa de mortalidade provocada por Acidente Vascular Cerebral, 

sendo a Hipertensão Arterial (HTA) um dos fatores de risco mais relevantes. 

No Perfil de Saúde do ACeS BV (2015) pode-se constatar que no concelho de OB a taxa de 

mortalidade em 2012 por doenças do aparelho circulatório (3,3) é superior à taxa de mortalidade 

por tumores malignos (1,8), tal como a nível nacional e regional.  

Segundo a mesma fonte, em 2012, a HTA sem complicações e a HTA com complicações 

encontram-se em 2º e 4º lugar respetivamente, nos utentes inscritos com diagnóstico ativo de 

ICPC2, no concelho de OB, somando 5310 utentes com HTA. Já em 2014 o número de 

hipertensos inscritos sem complicações subiu para 4141 e hipertensos com complicações para 

1523, atingindo 24,87% da população inscrita. 

Para dar resposta a este problema de Saúde Pública, a UCC em parceria com a Universidade de 

Aveiro, o Instituto de Educação e Cidadania (IEC) e a CMOB, iniciou em 2014 este projeto, ao 

qual pretende dar continuidade de forma a aumentar a literacia em saúde dos utentes, 

promovendo medidas genéricas de prevenção, com enfâse na adoção de estilos de vida 

saudáveis, evitando os denominados comportamentos de risco, como o tabagismo, e 

incorporando componentes, como o exercício físico e o combate ao sedentarismo ou o equilíbrio 

da dieta e combate à obesidade. A correção dos denominados fatores de risco modificáveis, como 

a HTA, a dislipidémia ou a diabetes é outro dos objetivos deste projeto, no qual o utente tem um 

papel interventivo, tornando-se no principal responsável pela sua saúde. 

 

População Alvo 

 Utentes hipertensos inscritos no CSOB (N=5664, 2014) 

Objetivo Geral 

Ensinar e motivar o utente com HTA a adotar estilos de vida saudáveis para um melhor controlo 

da HTA e assim, prevenir o aparecimento de complicações futuras. 

Objetivos Específicos 

 Implementar a 3 grupos de hipertensos o programa estruturado de Educação para a 

Saúde, dirigido a utentes com HTA inscritos no CSOB, abrangendo pelo menos 30 utentes, 

até final de 2018.  

 Conseguir que pelo menos 80% dos utentes hipertensos que responderam ao questionário 

de satisfação tenham o grau: satisfeitos ou muito satisfeitos, até final de 2018. 
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Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem  Enfermeira 

Planeamento das edições 

Como Identificação dos utentes hipertensos 

 

 

 

Onde 

Articulação com ESF 

Convocatória aos utentes 

Articulação com Juntas de Freguesia 

UCC/Juntas de Freguesia 

Quando Durante o triénio 

Avaliação Anual 

   

Atividade 2 

Quem  Equipa multidisciplinar do projeto Coração 

Saudável (Enfermeiras, médico, nutricionista, 

grupo Coração Saudável, psicóloga, Chef 

Moreira, Técnico Superior de desporto)  

Realização das atividades de 

educação e motivação 

Como Por cada edição: 7 sessões teórico práticas   

Aplicação de consentimento informado e 

questionários  

Onde Nas várias freguesias do concelho 

Quando Durante o triénio 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeira 

Avaliação da satisfação 

Como Aplicação do questionário de satisfação 

Onde Nas várias freguesias do concelho 

Quando Na última sessão de cada edição 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Enfermeira 

Tratamento estatístico/ 

Avaliação 

Como Tratamento dos dados 

Elaboração de relatório  

Divulgação dos resultados 

Onde UCC 

Quando No final de cada ano civil 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de efetividade 

Nº de edições Coração Saudável realizadas / Nº de 

edições Coração Saudável previstas x 100 

100 100 100 100 

     Nº de utentes hipertensos abrangidos pelo projeto 

Coração saudável 

Nº de utentes hipertensos presentes em pelo menos 1 

sessão 

30 10 10 10 

     Taxa de satisfação 

Nº de questionários de satisfação respondidos com 

nível de satisfação de satisfeito ou muito satisfeito / Nº 

total de questionários de satisfação do projeto Coração 

Saudável respondidos x 100 

96,4 80 80 80 

 

Carga Horária Coração Saudável 

 Enfermeira Médico Nutricionista 

 N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano N.º Horas/Ano 

Planeamento das edições        40   

Realização das atividades de educação 

e motivação (7 sessões) 

       27 3 

 

6 

Tratamento estatístico/ Avaliação        20   

Total de Horas       87 3 6 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.10. Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

A melhoria da prestação de cuidados de saúde, nas últimas décadas, tem tido um efeito 

cumulativo da diminuição da mortalidade e da natalidade traduzindo-se no aumento da esperança 

média de vida dos portugueses. 

Apesar de tal sucesso, continuam a verificar-se carências ao nível dos cuidados de longa duração, 

que decorrem do aumento do número de pessoas com doenças crónicas e/ou incapacitantes. 

Estas alterações levam a novas necessidades sociais e no âmbito da saúde, o que requer uma 

resposta diversificada de modo a satisfazer a grande procura por parte das pessoas idosas e/ou 

em situação de dependência funcional. 

Tais respostas devem ser ajustadas aos diferentes grupos de pessoas em situação de 

dependência e aos vários momentos e circunstâncias da evolução da doença e da situação social. 

Simultaneamente, devem ser facilitadoras da autonomia, da participação dos destinatários, do 

reforço das capacidades e das competências das famílias para lidar com essas situações. 

Neste sentido, a Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), pretende estimular as 

capacidades das pessoas idosas e/ou em situação de dependência, assim como a participação 

ativa da promoção da sua própria saúde, autonomia e funcionalidade nos contextos de vida. 

Consequentemente, os cuidados prestados pela nossa equipa assentam nos seguintes princípios: 

 a família como suporte; 

 a humanidade; 

 o respeito; 

 a continuidade, proximidade e qualidade de cuidados; 

 a interdisciplinaridade profissional; 

 a integridade, identidade e privacidade da pessoa.  

População Alvo 

População residente no concelho de OB e inscrita nas UF’s de OB, com a atribuição de 10 vagas. 

A RNCCI estabeleceu como critérios de inclusão para a ECCI, os seguintes critérios: 

 Deterioração nas atividades de vida diária; 

 Incapacidade de gestão do regime terapêutico; 

 Necessidade de continuidade de cuidados iniciados em contexto hospitalar ou unidades de 

internamento da RNCCI; 

 Doença grave, em fase avançada ou terminal; 

 Doença crónica; 

 Familiares e/ou cuidadores informais. 

Como critérios de exclusão: 

 Doente em fase aguda da patologia; 

 Necessidade exclusiva de apoio social; 
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 Necessidade de estudo diagnóstico; 

 Inexistência de um cuidador informal; 

 Utentes que se encontrem institucionalizados. 

Objetivo Geral 

Aumentar a acessibilidade de cuidados de saúde no domicílio e o grau de autonomia da pessoa 

em situação de dependência e sua família. 

Objetivos Específicos 

 Assegurar que 96% dos utentes tenham visita domiciliária de enfermagem nas primeiras 

24 horas; 

 Conseguir que 60% dos utentes obtenham ganhos em independência nos autocuidados; 

 Assegurar que 100% dos utentes, admitidos na ECCI, tenham avaliado o risco de úlcera 

de pressão; 

 Conseguir que 65% dos cuidadores/familiares adquiram conhecimentos na prestação de 

cuidados à pessoa dependente. 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Equipa ECCI 

Realização de visitas domiciliárias 

Como 
Programadas com pelo menos 24h de antecedência, 

exceto situações pontuais 

Onde Domicilio 

Quando 09-13h e 14-20h (dias úteis) 

09-17h (fins de semana e feriados, se necessário) 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa ECCI 

Realização de plano integrado de 

intervenção ao utente/família 

Como Avaliação do utente através de escalas (Índice de 

Barthel, Escala de Morse, Escala de Braden, Índice 

de Lawton e Brody) e observação direta 

Onde UCC 

Quando Na admissão do utente e atualizações sempre que 

necessário 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa ECCI 

Reuniões de equipa 

Como Programado ou por iniciativa da equipa 

Onde UCC 

Quando Mensal 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de ocupação da ECCI  

N.º de pessoas admitidas no programa ECCI, no período 

em análise / N.º de pessoas definidas no compromisso 

assistencial, no programa ECCI, no período em análise x 

100 

80.5 90 90 90 

     Proporção de utentes com resposta da equipa de 

enfermagem da ECCI, nas primeiras 24h após a 

admissão 

N.º de utentes com um contacto no local domicílio na 

UCC, associado ao Programa de Cuidados Continuados, 

com pelo menos uma intervenção associada realizada 

nas primeiras 24h após a admissão na ECCI / N.º de 

utentes admitidos na ECCI no período em análise x 100 

94.7 96 96 96 

     Ganhos em independência nos autos cuidados 

(higiene, vestuário, uso do sanitário, transferir-se, 

posicionar-se, alimentar-se e deambular) 

N.º de utentes admitidos na ECCI e na UCC com 

Programa de Cuidados Continuados, a quem foi 

documentada uma modificação positiva do score na 

intervenção: Monitorizar a dependência através da 

Escala de Barthel, em pelo menos um Autocuidado, no 

período em análise, comparativamente com o 

documentado na primeira monitorização/ N.º de utentes 

admitidos na ECCI e na UCC, no período em análise, a 

quem foi documentada dependência em algum 

Autocuidado x 100 

40 60 60 60 

     Proporção de utentes, admitidos na ECCI, avaliados 

com escala de risco de úlceras de pressão (UP) 

N.º de utentes admitidos na ECCI avaliados com escala 

de risco de úlcera de pressão / N.º de utentes admitidos 

na ECCI no período em análise x 100 

ND 100 100 100 

     Taxa de resolução do Papel do Prestador de 

cuidados inadequado 

N.º de utentes admitidos no serviço UCC, num 

determinado período de tempo, em que foi documentado 

o diagnóstico de enfermagem – Papel do prestador de 

cuidados adequado, com data posterior à data de início 

do diagnóstico de enfermagem – Papel do prestador de 

60 65 65 65 
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cuidados inadequado, e que exista pelo menos uma 

intervenção realizada que contribua para a resolução do 

diagnóstico / N.º de utentes admitidos no serviço UCC, a 

quem foi documentado o diagnóstico de enfermagem – 

Papel do prestador de cuidados inadequado, no período 

em análise x 100 

     Taxa de eficácia na prevenção de úlceras de pressão 

N.º de pessoas a quem não foi documentado o 

diagnóstico de enfermagem – úlcera de pressão presente 

com data posterior à data de início do diagnóstico de 

enfermagem – risco de úlcera de pressão, em 

determinado período / N.º de pessoas com diagnóstico 

de enfermagem – risco de úlcera de pressão, no período 

em análise x100 

100 75 75 75 

     Taxa de resolução de diagnóstico de úlcera de 

pressão 

N.º de pessoas com a alteração do diagnóstico de 

enfermagem – úlcera de pressão presente para ausente, 

em determinado período / N.º de pessoas com 

diagnóstico de enfermagem – úlcera de pressão 

presente, no período em análise x 100 

ND 5 10 15 

     Proporção de utentes com visita domiciliária da 

equipa de multidisciplinar da ECCI, nas primeiras 48h 

após a admissão 

N.º de utentes com visita domiciliária multidisciplinar nas 

primeiras 48h após a admissão na ECCI / N.º de utentes 

admitidos na ECCI no período em análise x 100 

5 10 10 10 

     Percentagem de reuniões efetuadas 

N.º de reuniões efetuadas / N.º de reuniões programadas 

x 100 

0 70 70 70 

     Percentagem de utentes abrangidos por cuidados de 

reabilitação 

N.º de utentes com, pelo menos, um contato de 

reabilitação / N.º de utentes admitidos no programa x 100 

96 96 96 96 
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Carga Horária - ECCI 

 Enfermeira Médico TSSS Nutricionista HO 

 
N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 

N.º 

Horas/Ano 
Realização de visitas 

domiciliárias 
1300 70 142 24 19 

Realização de plano integrado 

de intervenção ao utente/família 
405 20 15 * * 

Reuniões de equipa 11 11 11 * 11 

Total de Horas 1716 101 168 24 30 

*Colabora quando solicitado 

Serviços Mínimos 

A prestação de cuidados será assegurada, em tempo útil, pelos outros elementos da ECCI. As 

férias serão programadas de forma a dar continuidade aos cuidados. 
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6.11. Comunicar Saúde 

A cidadania em saúde integra o eixo central dos quatro eixos estratégicos do Plano Nacional de 

Saúde, na medida em que coloca o cidadão no centro do processo de saúde. 

O cidadão deve ser responsável pelo investimento individual na sua saúde, pela criação do seu 

projeto de saúde. A forma como cada pessoa gere ao longo da vida o seu capital de saúde, 

constitui uma questão fundamental na génese da saúde tanto individual, como coletiva. 

Com a perspetiva de promover uma cultura de cidadania na comunidade, visando a promoção da 

literacia, a capacitação, o empoderamento, a participação e a alteração de comportamentos e 

estilos de vida, e tendo como fulcro informação atual, compreensível e credível, a UCC 

desenvolveu este programa de intervenção comunitária que engloba o projeto: À conversa com a 

Saúde e a participação em outros eventos da UCC ou a pedido da comunidade. 

 

6.11.1. À Conversa com a Saúde 

O Jornal da Bairrada foi fundado há 59 anos. É um órgão de comunicação de cariz regional, com 

uma tiragem anual de 35200 exemplares e com periodicidade semanal.  

Tem sido disponibilizado um espaço neste jornal para a saúde, para o qual a UCC tem contribuído 

com alguns artigos focados em temas que possam aumentar a literacia em saúde da população, 

assim como para divulgar alguns eventos promovidos por esta unidade. 

População Alvo 

Leitores do Jornal da Bairrada 

Objetivo Geral 

Aumentar a literacia em saúde da população para que possam melhorar o seu estado de saúde. 

Objetivos Específicos 

Participar com pelo menos 12 artigos até final de 2018 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem  Equipa UCC 

Redação de artigos 

Como Seleção do tema  

Pesquisa bibliográfica  

Redação do artigo 

Envio para o Jornal 

Onde UCC 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 
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Atividade 2 Quem  Equipa UCC 

Participação em atividades 

Como De acordo com a atividade 

Onde Comunidade 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Nº de artigos publicados  65 4 4 4 

     Nº de atividades realizadas 12    

 

 

 

 

 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga Horária – Comunicar Saúde 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Redação de artigos 16 

Participação em atividades 300 

Total de Horas 316 
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6.12. Não Fique Parado 

Estima-se que em Portugal mais de 60% dos adultos não efetuam os níveis de atividade física 

benéficos para a saúde. Está cientificamente provado que o exercício físico, regular e controlad0, 

tem efeitos benéficos na saúde geral, reduzindo o risco de morte prematura. Reduz também a 

probabilidade de contrair doenças crónicas como a obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares. Mais, melhora o desenvolvimento e preservação da capacidade funcional dos 

ossos, músculos e articulações, a qualidade do sono, favorece a prevenção da osteoporose e o 

controlo do peso. Ao nível psicológico, diminui os estados de depressão e ansiedade, promovendo 

a sensação de bem-estar e controlo (equilíbrio), além de aumentar a resistência ao stress, 

fomentar a imagem corporal e elevar a autoestima. 

Pela prática de exercício físico, uma pessoa com hábitos sedentários pode melhorar o seu estado 

de saúde e, logo, elevar a sua qualidade de vida. E nunca é tarde para iniciar uma vida ativa. 

Independentemente da idade, do baixo nível de aptidão física, ou mesmo de quanto tempo se 

esteve votado à total inatividade, várias pesquisas têm mostrado que iniciar uma atividade física, 

de forma regular e moderada, traz sempre benefícios para a saúde. 

De uma forma geral, atividade física pode ser definida como qualquer movimento do corpo 

humano que resulte em gasto de energia. 

A atividade física não tem necessariamente de ser praticada com uma intensidade elevada para 

ter efeitos benéficos. Nos últimos anos têm surgido orientações que procuram demonstrar o que 

se deve atingir para melhorar ou manter uma saúde digna dessa designação. Destas sobressaem 

as elaboradas nos EUA, por ser o país que mais tem investido no estudo deste tema e onde estão 

sediadas as instituições mais conceituadas, como o American College of Sport Medicine – ACSM. 

Este tem atualizado, quase anualmente, as suas recomendações, que atualmente apontam para 

uma prática preferencialmente diária ou de pelo menos 3 a 5 vezes por semana. 

O exercício deve ser visto como parte integrante do nosso dia-a-dia, mas deve ajustar-se às 

características e limitações de cada um. Acima de tudo, deverá ser uma atividade que nos dê 

prazer pois, se for visto apenas como uma obrigação, está condenada ao fracasso.  

É neste contexto que se enquadra o projeto Não Fique Parado (NFP). Este projeto visa 

principalmente alterar hábitos de vida menos corretos; pretende estimular a prática de exercício 

físico, promover uma alimentação saudável e criar espaços de interação social. 

População Alvo 

População residente no concelho ou inscrita na UF’s de Oliveira do Bairro. 

Objetivo Geral 

Motivar a população a adotar estilos de vida saudáveis. 
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Objetivos Específicos 

 Formalizar parcerias; 

 Conseguir que 60% dos utentes abrangidos pelo projeto adiram ao mesmo;  

 Conseguir que 90% dos utentes que responderam ao questionário de satisfação, tenham o 

grau de satisfação de: satisfeitos ou muito satisfeitos. 

 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Enfermeiras 

Estabelecimento de parcerias 

Como Realização de reuniões com os parceiros 

Onde Sede dos parceiros 

Quando Agosto  

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Enfermeiras e professores 

Planeamento do projeto 

Como Realização de reuniões 

Onde Departamento de Desporto da CMOB 

Quando Trimestral 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Enfermeiras e professores 

Execução do projeto 

Como Sessões de exercício físico estruturada em 

grupo 

Onde Todas as freguesias do concelho 

Quando Diariamente, segundo calendarização anual 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Equipa UCC 

Sensibilização sobre estilos 

de vida saudáveis 

Como Realização de workshops 

Onde Local a designar 

Quando Trimestralmente 

Avaliação Anual 

   Atividade 5 Quem Enfermeiras 

Avaliação do projeto 

Como Aplicação de questionários de satisfação 

Análise e tratamento dos dados 

Onde UCC 

Quando Agosto 

Avaliação Anual 
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Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de efetividade 

N.º de sessões de exercício físico realizadas / N.º de 

sessões de exercício físico previstas x 100 

100 90 90 90 

     Número de utentes abrangidos pelo projeto NFP 129 150 150 150 

     Taxa de adesão 

N.º de utentes presentes, em pelo menos 6 sessões 

de exercício físico / N.º de utentes abrangidos pelo 

projeto x 100 

54 60 60 60 

     Taxa de satisfação 

N.º de utentes que responderam ao questionário de 

satisfação do projeto NFP, que estejam satisfeitos ou 

muito satisfeitos / N.º de utentes que responderam ao 

questionário de satisfação do projeto NFP x 100 

ND 90 90 90 

 

Carga Horária - NFP 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Estabelecimento de parcerias 10 

Planeamento do projeto 24 

Execução do projeto 410 

Sensibilização sobre estilos de vida saudáveis 40 

Avaliação do projeto 16 

Total de Horas 500 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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6.13. ReHabilitar 

A reabilitação comunitária, tem como objetivos atender as pessoas com incapacidades o mais 

próximo do seu domicílio, em que a família e a comunidade participem de modo integrado na 

evolução do seu estado clínico, onde os conhecimentos existentes nos centros de reabilitação 

sejam repassados, em maior ou menor grau, àqueles mais próximos das pessoas com 

incapacidades, oferecendo níveis distintos de atendimento a diferentes incapacidades.  

Nos dias de hoje, a reabilitação na comunidade não se deve restringir só ao indivíduo, mas sim 

atingir todos os pequenos grupos a que este pertence, desenvolvendo-se uma rede de apoio, 

como a família, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho e outros. Podemos compreender a 

importância da reabilitação tornando-a de fácil acesso à comunidade, envolvendo-a num processo 

de garantia de saúde e qualidade de vida para a população abrangida.  

Os objetivos e metas da reabilitação na comunidade têm muito em comum com a reabilitação 

noutras unidades. O campo de ação da enfermagem de reabilitação vai desde a prevenção 

primária até níveis agudos e subagudos, passando pelos processos de transição das pessoas ao 

longo da vida, sendo mesmo, o alicerce da intervenção terciária na comunidade.  

Assim, pretende-se com este projeto implementar cuidados de reabilitação a utentes portadores 

de limitação funcional, com o objetivo de ajudar o utente a conseguir manter o máximo possível de 

independência e um desempenho seguro nas atividades de autocuidado adquirindo novas 

habilidades.  

A cada utente é estabelecido um programa de cuidados específicos e personalizados, que passa 

fundamentalmente pela reabilitação motora mas também, em algumas situações, pode incluir 

atividades de reabilitação sociocognitivas, educação para a saúde e prevenção postural entre 

outras.  

Os cuidados de enfermagem de reabilitação resultam de uma observação e avaliação integral da 

pessoa (aplicação de escalas de avaliação), passando depois ao planeamento e execução dos 

cuidados especializados. Através do programa de reabilitação instituído é possível ajudar o utente 

a atingir uma qualidade de vida aceitável, com dignidade, autoestima e independência, uma vez 

que o enfermeiro de reabilitação o ajuda a reavaliar as suas capacidades funcionais, bem como a 

recuperar a consciência do seu valor.  

A intervenção na área de reabilitação à pessoa dependente será contemplada, nas diferentes 

vertentes assistencial, educacional, curativa e na eliminação das barreiras arquitetónicas.  

População Alvo 

Utentes portadores de limitação funcional: sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), doenças osteoarticulares, utentes submetidos a Prótese 

Total da Anca (PTA) ou Prótese Total do Joelho (PTJ), entre outros).  
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Objetivo Geral 

Promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida da pessoa;  

Objetivos Específicos 

 Aumentar o grau de independência relativamente à 1ª avaliação em 25% dos utentes 

referenciados; 

 Desenvolver habilidades do prestador de cuidados informal em cerca de 60%, na 

prestação de cuidados à pessoa dependente ou com limitação funcional; 

 Promover a acessibilidade aos cuidados de enfermagem de reabilitação. 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem EEER 

Planeamento do projeto 

Como Articulação com ESF 

Identificação de utentes com critérios de inclusão 

Onde UCC 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem EEER 

Elaboração do plano de 

cuidados individual de 

reabilitação 

Como Elaboração do plano individual de reabilitação 

Onde UCC e domicílio 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem EEER 

Implementação do plano de 

cuidados individual de 

reabilitação 

Como Planear, executar e avaliar o programa de reabilitação 

Monitorizar a independência funcional com a 

aplicação da escala de Medida da Independência 

Funcional (MIF) 

Onde UCC e domicílio 

Quando Intervenções programadas consoante a situação 

clínica do utente 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem EEER 

Intervenções do tipo 

ensinar/instruir e treinar ao 

prestador de cuidados 

informal 

Como Intervenções do tipo ensinar/instruir/treinar o 

prestador de cuidados informal sobre: 

 Como assistir o utente no autocuidado e nas 

atividades instrumentais de vida diária; 

 Cuidados de continuidade à implementação do 

plano de cuidados individual de reabilitação 

Onde UCC e domicílio 

Quando Ano civil 

Avaliação Anual 
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 Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Pessoas abrangidas por cuidados de enfermagem de 
reabilitação no projeto  
N.º de pessoas que frequentam o projeto com programa 

“Reabilitação” associado  

ND 10 10 10 

     Ganhos em Independência Funcional 

N.º de utentes abrangidos pelo projeto que reduziram os 

níveis de dependência em pelo menos uma categoria 

funcional / N.º de utentes abrangidos pelo projeto com 

dependências funcionais x 100 

ND 25 35 45 

     Consultas de enfermagem de reabilitação 

N.º de consultas realizadas pelo enfermeiro de reabilitação / 

N.º de consultas agendadas pelo enfermeiro de reabilitação x 

100 

ND 60 65 70 

     Resolução do papel do prestador de cuidados 

N.º de utentes com alteração do diagnóstico de enfermagem – 

papel do prestador de cuidados informal inadequado para 

adequado / N.º de utentes com diagnóstico de enfermagem – 

papel do prestador de cuidados informal inadequado x 100 

ND 40 45 50 

     Plano de cuidados individual de reabilitação 

N.º de utentes no projeto com plano de cuidados individual de 

reabilitação / N.º de utentes no projeto x 100 

ND 70 75 80 

 

Carga Horária – ReHabilitar 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Planeamento do projeto 12 

Elaboração do plano de cuidados individual de reabilitação 13 

Implementação do plano de cuidados individual de reabilitação 150 

Intervenções do tipo ensinar/instruir e treinar ao prestador de cuidados informal 15 

Total de Horas 190 

Serviços Mínimos 

Este projeto não carece de serviços mínimos. 
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7. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUA 

 

 A formação contínua é uma área muito importante para o desenvolvimento profissional da equipa 

multidisciplinar através do qual os profissionais, aumentam e renovam conhecimentos, atualizam 

práticas e capacidades individuais de modo a melhorarem a sua competência técnica e pratica 

para melhores cuidados de saúde.  

No sentido do desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais da UCC, pretende-se 

diagnosticar as necessidades formativas da equipa e elaborar um plano de formação interno que 

vá de encontro às lacunas de formação encontradas.  

Não será descurada, igualmente, a formação no exterior da Unidade que, conjuntamente com as 

reuniões semanais, tem como objetivos finais o aumento da qualidade clínica e do desempenho 

profissional, com consequente incremento da satisfação da equipa e dos utentes envolvidos.  

População Alvo 

Equipa multidisciplinar da UCC Cubo Mágico da Saúde 

Objetivo Geral 

 Desenvolver competências formativas nos profissionais da UCC 

 

Objetivos específicos 

 Conseguir que, em pelo menos 20 % das reuniões mensais, ocorram ações de formação; 

 Conseguir que, pelo menos 80 %, das ações de formação externa sejam partilhadas em 

apresentação oral/resumo escrito nas reuniões semanais da UCC 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Equipa UCC 

Necessidades formativas 

Como Levantamento das necessidades formativas de cada profissional 

Onde UCC 

Quando Final de cada ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa UCC 

Realização de formações 

Como Participar em formações externas 

Realizar formação interna 

Onde UCC e comunidade 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Equipa UCC 

Formação interna 
Como Apresentação de temas pertinentes nas reuniões da UCC 

Onde UCC 
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Quando Mensal 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Equipa UCC 

Partilha de formação 

externa 

Como Partilha na reunião semanal 

Onde UCC 

Quando No mês seguinte à ação externa frequentada 

Avaliação Anual 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Percentagem de Formação Interna 

N.º de Formações Internas/ N.º total de reuniões 

realizadas x 100 

21 20 20 20 

     Percentagem de partilha de formações 

N.º de partilhas de formação / N.º de formações 

externas frequentadas x 100 

100 80 80 80 

     N.º de reuniões previstas 28 24 24 24 

      

Carga Horária Formação Contínua 

 Tempo utilizado/ 

Ação 

N.º Ações / 

Ano 

Horas / Ano 

/ Profissional 

Total 

Horas/Ano 

Formação Interna 2H 10 20 80 

Formação Externa 120H*  120 480 

Partilha de Formação Externa 1/2H   ** 

Total de Horas     

* Tempo anual permitido por lei / profissional 

** De acordo com o n.º de formações externas 
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8. PROGRAMA DE MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE 

A Qualidade define-se como a prestação de serviços acessíveis e equitativos, desempenhados 

por técnicos de saúde de bom nível profissional, dispondo de recursos apropriados, de forma a 

permitir a adesão e satisfação do utente. A garantia dessa qualidade baseia-se num processo que 

permite melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados. Neste sentido, a Garantia de 

Qualidade introduz soluções para os problemas encontrados e assegura-se que as medidas 

corretoras os resolvem. 

O grande objetivo da Garantia de Qualidade é identificar, avaliar e corrigir situações da prestação 

de serviços que são potencialmente corrigíveis. 

Num ciclo de garantia de qualidade, os profissionais reúnem-se para identificar problemas 

relacionados com a prestação de cuidados de saúde, estabelecem prioridades para a resolução 

dos mesmos e definem critérios de qualidade com base em conhecimentos científicos atualizados 

tendo em consideração os recursos disponíveis. 

População Alvo 

Todos os profissionais e utentes 

Objetivos  

 Aumentar o nível de Satisfação dos utentes; 

 Aumentar o nível de Satisfação dos profissionais; 

 Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde. 

 

Atividades / Indicadores / Carga Horária 

Atividade 1 Quem Utentes/Equipa UCC 

Satisfação de 

Utentes 

Como Aplicar questionários de satisfação a todos os utentes 

inseridos nos projetos/programas da UCC; 

Analisar os resultados e promover ações de melhoria; 

Divulgar resultados; 

Incentivar os utentes a darem sugestões; 

Promover periodicamente reuniões para propostas de 

melhoria em várias áreas. 

Onde UCC e comunidade 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 2 Quem Equipa UCC 

Satisfação dos 

profissionais 

Como Aplicar questionário de satisfação para os profissionais 

da UCC; 
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Analisar resultados; 

Promover ações de melhoria e medidas corretivas; 

Divulgar resultados; 

Promover periodicamente reuniões para propostas de 

melhoria em várias áreas. 

Onde UCC e comunidade 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 3 Quem Coordenador, Equipa UCC 

Reclamações 

Como Reclamações deixadas no livro amarelo são tratadas de 

acordo com norma de serviço; 

Reclamação é levada à reunião de serviço para análise, 

discussão e ações corretivas.  

Onde UCC 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Anual 

   Atividade 4 Quem Equipa UCC 

Avaliação e 

monitorização dos 

diversos projetos 

Como Avaliação periódica dos indicadores contratualizados; 

Análise e discussão de estratégias para correção de 

desvios e melhoria de alguns indicadores. 

Onde UCC 

Quando Durante o ano civil 

Avaliação Semestral 

 

 

Indicadores de Execução e Monitorização 

 Histórico 2016 2017 2018 

     Taxa de Satisfação dos Utentes 

N.º de utentes satisfeitos e muito satisfeitos / N.º total 

de inquiridos x 100 

98.2 80 80 80 

     Taxa de Satisfação dos Profissionais 

N.º de profissionais satisfeitos e muito satisfeitos / N.º 

total de profissionais x 100 

ND 80 80 80 

     Reclamações 

N.º total de reclamações 
0 <4 <4 <4 
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Carga Horária: Melhoria Contínua da Qualidade 

 Enfermeira 

 N.º Horas/Ano 

Satisfação de Utentes 30 

Satisfação dos Profissionais 10 

Reclamações 10 

Avaliação e monitorização dos diversos projetos 50 

Total de Horas 100 
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9. MODELO FUNCIONAL DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

 

Todas as UF’s têm missão e áreas de intervenção próprias, articulam de forma permanente, em 

rede, pelo que o seu modelo organizacional deverá ser idêntico no essencial e diferente no 

específico, decorrente do seu âmbito de intervenção de forma a garantir a articulação e 

complementaridade entre todas e salvaguardar para cidadãos e profissionais de saúde os 

mesmos procedimentos e qualidade de cuidados. 

Assim, tendo em conta a enorme abrangência das áreas de intervenção, a multiplicidade de 

competências é sentida a necessidade de estabelecer linhas orientadoras para a organização e 

funcionamento da equipa. Neste sentido, os profissionais atuam em diferentes programas/projetos 

de acordo com a sua especificidade que se encontram sistematizados no quadro seguinte. 

Programa/Projeto Gestor do Programa/Projeto Equipa do Programa/Projeto 

Saúde Escolar Ana Cristina Duarte Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Miriam Ferreira 

Conta, Peso e Medida Ana Cristina Duarte Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões 

+Contigo Ana Cristina Duarte Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões 

Viver Saudavelmente Ana Cristina Duarte Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Teresa Rocha, Fernanda 

Matias 

Crescer Direito Miriam Ferreira Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Miriam Ferreira 

Lanches Saudáveis USP Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Miriam Ferreira 

CPCJ Clara Conceição Clara Conceição, 

NACJR Clara Conceição Clara Conceição, Isabel Simões, 

Manuel Nunes, Teresa Rocha 

SNIPI Clara Conceição Clara Conceição, Manuel Nunes 

Rede Social Clara Conceição Clara Conceição, Teresa Rocha 

NLI Ana Cristina Duarte Ana Cristina Duarte 

Sol Poente Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Miriam Ferreira 

Fazer a Diferença Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Miriam Ferreira 
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Conversar a Diabetes Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões 

CPoE Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Fernando Martins 

Mapas de Conversação Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões 

Coração Saudável Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Isabel 

Simões, Fernando Martins 

ECCI Miriam Ferreira Ana Cristina Duarte, Clara 

Conceição, Isabel Simões, Miriam 

Ferreira, Fernando Martins, 

Teresa Rocha 

Comunicar Saúde Isabel Simões Ana Cristina Duarte, Clara 

Conceição, Isabel Simões, Miriam 

Ferreira 

NFP Miriam Ferreira Ana Cristina Duarte, Miriam 

Ferreira 

ReHabilitar Miriam Ferreira Miriam Ferreira 

Desenvolvimento de 

Competências e Formação 

Contínua 

Miriam Ferreira Miriam Ferreira 

Programa de Monitorização da 

Qualidade 

Miriam Ferreira Miriam Ferreira 

 

Ao fazer parte da equipa da UCC, os profissionais assumem o compromisso de formular e 

aplicar as normas de funcionamento interno que assegurem a prestação de cuidados de saúde 

acessíveis e personalizados de forma a dar resposta às necessidades de saúde da população 

residente na área de abrangência do Centro de Saúde.  
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CONCLUSÃO 

A nova estrutura organizacional dos Centros de Saúde assenta em pequenas unidades funcionais. 

A UCC é uma unidade funcional, com autonomia organizativa e técnica em intercooperação com 

as demais UF’s. A articulação com as outras unidades torna-se fundamental para o bom 

desenvolvimento e funcionamento das atividades, assim como as boas relações interpessoais.  

Com o objetivo de intervir junto dos utentes, integrados nos seus contextos diários, na 

comunidade, desenvolvendo, como a OMS, o SNS e a Ordem dos Enfermeiros determinam, 

cuidados de proximidade com qualidade, apresentamos este plano de ação da UCC Cubo Mágico 

da Saúde. Este plano foi estruturado para um horizonte temporal de três anos, bem como os 

programas nele integrados. Este projeto, para nós ambicioso, pressupõe a melhoria de projetos já 

em funcionamento, bem como a criação de novos, todos eles dependentes da premissa de novos 

recursos humanos, materiais e instalações. Salientamos desde já que a prioridade desta equipa 

será a melhoria dos projetos já em funcionamento, em detrimento dos novos projetos caso não se 

reúnam as condições necessárias para o seu funcionamento. 

A UCC Cubo Mágico da Saúde é especialmente dirigida aos utentes, famílias e grupos mais 

vulneráveis em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo. Numa perspetiva de trabalho em equipa multidisciplinar irá potenciar 

as competências de cada grupo profissional e contribuir, em complementaridade, para o 

estabelecimento de uma relação interpessoal e profissional estável, promotora de uma resposta 

integrada, de maior diferenciação às necessidades em cuidados de saúde da comunidade que 

serve.  

Não ambicionamos criar um caminho ou uma nova forma de prestar cuidados, mas percorrer 

aquele que nos é direcionado, sempre em estreita articulação com o Diretor Executivo do ACES e 

o Conselho Clínico. Pretendemos consolidar e aprofundar o trabalho em rede, com os diferentes 

parceiros sociais: autarquia, juntas de freguesias, IPSS’s, hospital, estabelecimentos de ensino, 

associações, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 
103 

BIBLIOGRAFIA 

 ACeS BAIXO VOUGA – Perfil de Saúde do Baixo Vouga. Aveiro: Observatório Local de 

Saúde da Unidade de Saúde Pública, 2015 

 ACeS BAIXO VOUGA – Relatório de Atividades 2014. Aveiro: 2015 

 AMIGUINHO, A. et al – Formar-se no projecto e pelo projecto. In: Professores: a 

formação “centrada na escola”. S.l.: s.e., p.379-390. 

 APÓSTOLO, J. et al – Estimulação cognitiva em idosos – Síntese da evidência e 

interpretação. Série Monográfica, n.º 8  (2014), p. 157-183. 

 BENTO, M. C. – Formação em enfermagem: Que caminho? Sinais Vitais. Coimbra. 

ISSN 0872-8844. (2001), p. 29-34. 

 CABRITO, B. – Do formar ao formar-se: o papel do ensino recorrente na educação de 

adultos. Seminário: Um dia um tema – processos de desenvolvimento e formação de 

adultos; Coimbra; 3 de Outubro de 1995. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – 2ª Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Oliveira do Bairro – Estudos setoriais de caracterização sócio 

economia. Oliveira do Bairro: 2014 

 CERQUEIRA, M. – O Cuidador e o Doente Paliativo: Analise das 

necessidades/dificuldades do cuidador para o Cuidar do doente paliativo no 

domicílio. 1ª ed. Coimbra: Formasau – Formação e Saúde Lda, 2005. 227 p. ISBN 972-

8485-49-2. 

 CONSELHO DE ENFERMAGEM – Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados: Referencial do Enfermeiro. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2009. p.31. 

 CONSELHO LOCAL DE ACCAO SOCIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – Diagnostico 

Social. Oliveira do Bairro, 2015. 

 CORREIA, P. – Velhos são os trapos: mito ou realidade? [em linha]. (2007). 

[Consultado em 2 de Outubro de 2015]. Disponível em: 

http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0340.pdf 

 CRUZ, M., Matos, A., Branco, J. (2003) A Metrologia no Estudo das Lombalgias. Acta 

Reum Port, 28, 157-164 

 Dicionário da Língua Portuguesa. Porto Editora: Departamento de Dicionários da Porto 

Editora. 2006. 

 DIRECÇÃO GERAL SAUDE – Plano Nacional de Saúde 2004-2010, p: 55-56, disponível 

em URL: http://www.dgsaude.min-saude.pt/pns/media/pns_vol1.pdf, consultado a 

10/02/2010. 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE- Programa Nacional de Saúde Escolar (2006), Despacho 

n.º 12.045/2006 (2,ª série), Diário da República n.º 110 de 7 de Junho de 2006. 



 104 
104 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE – Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes (2007), Circular Normativa n.º 23/DSCS/DPCD, 14/11/2007. 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE – Programa Nacional de Prevenção e Controlo das 

Doenças Cardiovasculares (2003), Despacho n.º 16415/2003 (2,ª série), Diário da 

República n.º 193, de 22 de agosto 2003. 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE – Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 

(2004), Circular Normativa n.º 13/DGS/DGCG, 02/07/2004. 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE – Programa Nacional para a Saúde Mental (2008), 

aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2008. ISBN: 978-989-95146-6-9. 

 DIRECÇÃO GERAL SAÚDE – Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 

(2012), Despacho n.º 404/2012 (2,ª série), Diário da República n.º 10 de 13 de Janeiro de 

2012.. 

 FERNANDES, J.; VENÂNCIO, D. – Mudar para educar. Nursing. Lisboa. ICS n.º 112746. 

Ano 15, N.º192 (2004), p.14-15. 

 FERNANDES, R., Ferreira, S., Almeida, S. & Cruz, E. (2006) Intervenção em utentes com 

Dor Lombar Crónica: Estudo de Caso Múltiplo com Utentes com Dor Lombar Crónica. 

Essfisionline, (2) 3. 

 IMPERATORI, Emílio; GIRALDES, Maria do Rosário – Metodologia do planeamento da 

saúde: Manual para uso em serviços centrais, regionais e locais. Algueirão: Edições 

de Saúde, 1993. 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA – O Pais em números 2006. Lisboa: INE, 2006, 

1 disco. ISBN 972-673-888-1.Porto Alegre: Editora Atlas S.A. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE – Ganhos de Saúde em Portugal: Ponto da situação. Lisboa: 

Relatório do Director Geral e Alto-Comissário da Saúde. 2002. 

 MINISTERIO DA SAUDE – Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Lisboa: DGS, 2013. 

ISBN 978-972-675-203-5.  

 MISSÃO PARA OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – Documento de Suporte à 

implementação da UCC, 2009. Disponível em URL: 

http://www.mcsp.minsaude.pt/Imgs/content/page_95/Doc_Suporte_UCC.pdf (19/02/2010). 

 OLIVEIRA, A.M. (Apresentação de 18-01-2006) – Programa de Melhoria Continua de 

Qualidade. Ordem dos Enfermeiros. 

 OMS – Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. ISBN 978 92 4 069269 5  

 OMS – As Metas da Saúde para Todos: metas da estratégia regional europeia da 

saúde para todos. Lisboa: Ministério da Saúde, Departamento de Estudos e 

Planeamento, 1985. 

 OMS – Divisão de Educação para a Saúde – Carta de Otawa para a Promoção da 

Saúde (versão portuguesa). Lisboa, O.M.S.,1987. 



 105 
105 

 ORDEM DOS ENFERMEIROS – Modelo de individualização das especialidades. 

Revista da Ordem dos Enfermeiros. Lisboa. ISSN: 1646-2629. N.º22 (2006), p.29-31. 

 PEREIRA, A. – Cuidadores Familiares e Idosos Dependentes: Perfil, Motivos e 

Satisfação com a Vida. Aveiro: Universidade de Aveiro, Secção Autónoma de Ciências da 

Saúde, 2008. 78 p. Tese de Mestrado. 

 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº101/2006 – Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados, DR I Série. 109 (06.06.06) 3856-3865. 

 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Direcção Geral da Saúde. Plano Nacional de Saúde 

2004-2010:mais saúde para todos. Lisboa. Direcção Geral da Saúde, 2004. 2 V – 

Volume I Prioridades, 88p. – Volume II – Orientações estratégicas, 216p. ISBN: 972-675-

109-8. 

 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Direcção Geral da Saúde – Programa Nacional para a 

Saúde das Pessoas Idosas. Lisboa. Direcção Geral da Saúde, 2006. 23 p. ISBN: 972-

675-155-1. 

 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Decreto-Lei n. o 437/91 – Regime Legal da Carreira de 

Enfermagem. DR I Serie, 257 (91/11/08) 5723-5741. 

 RAMOS, M.S. (2007). Dossier de Saúde. (S. Pires, Ed.). Departamento de Publicações 

Especiais da Global Noticias Publicações SA. 

 SALGUEIRO, Hugo Daniel Acúcio Garcia – Percepção do estado de saúde e de 

qualidade de vida da família que coabita e cuida de um idoso dependente. Revista 

Investigação em Enfermagem. Coimbra. ISSN 0874-7695, nº 17 (2008), p. 51-63. 

 SERPA, R. & Cruz, E. (2005). Padrões de Dor Lombar: Categorização dos sinais, sintomas 

e restrições da capacidade em utentes com dor lombar. Essfisionline. 

 SIMEÃO, M. – A ciência e a arte na excelência dos cuidados de enfermagem. “Servir”. 

Lisboa. ISSN 0871-2370. Vol. 41, Nº. 3 (1993), p. 114-117. 

 SOUSA, F. – Depressão e actividades de vida diária no idoso. Aveiro: Universidade de 

Aveiro Secção Autónoma de Ciências da Saúde, 2008. Tese de Mestrado. 

 STANHOPE, M.; LANCASTER, J. – Enfermagem Comunitária: Promoção da saúde de 

grupos, famílias e indivíduos. Loures: Lusociência, 1999. 

 STUCK, A. (1999); Risk Factors for functional status decline in community-living elderly 

people: a systematic literature review. Social Science Medicine, 48:445-469. 

 TAVARES, A. – Métodos e Técnicas de Planeamento em Saúde. 2ªed. Ministério da 

Saúde, Departamento de Recursos Humanos da Saúde, 1992. 217 p. 

 

 


