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Eixo/Domínio Saúde 
 

Problemas Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias Indicadores 

1- Insuficiente capacidade 

de resposta da unidade 

de cuidados de saúde 

personalizados do 

concelho 

Insuficiente número de 

recursos humanos 

 

 

 

 

Ausência de consultas de 

especialidade 

Capacitar/Sensibilizar os 

órgãos decisores do 

sistema de saúde para a 

sua reorganização ao nível 

dos cuidados de saúde 

Mobilizar os decisores da 

ARSLVT para criar 

respostas adequadas ao 

nível local 

 

 

Criar um serviço de 

triagem de suporte às 

consultas de recurso com 

um técnico de saúde 

Estabelecer parcerias com 

as entidades da saúde a 

envolver 

 

 

 

Estabelecer parcerias com 

as várias entidades locais 

no sentido de aproximar 

os serviços à população 

Percentagem de 

satisfação dos utentes da 

Unidade de Saúde local 

 

Criação de um serviço de 

triagem 

 

 

 

Número de pessoas 

encaminhadas para as 

consultas de especialidade 
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2 – Insuficiente 

informação sobre 

resposta que salvaguarde 

os cuidados de saúde à 

população dependente 

e/ou isolamento 

 

Apoio domiciliário ao nível 

da saúde insuficiente 

 

Promover a informação e 

uma maior adequação de 

cuidados de saúde às 

necessidades específicas 

das pessoas em situação 

de dependência e 

isolamento 

Criar um instrumento de 

comunicação para a 

referenciação de casos 

entre os vários serviços 

locais 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilizar e implicar as 

entidades públicas e 

privadas, ao nível local, 

para uma intervenção 

articulada no terreno 

 

 

 

Envolver as famílias dos 

utentes 

Número de pessoas que 

usufruem do serviço de 

apoio domiciliário ao nível 

da saúde 

3 - Insuficiente resposta 

ao nível de consultas e 

tratamento na área da 

saúde mental 

Promover a articulação 

estratégica, no âmbito da 

saúde mental 

Promover o alargamento 

da capacidade de resposta 

através de Protocolo 

existente com o NIASM 

Mobilizar as entidades da 

saúde a fim de 

proporcionar uma maior 

resposta à população do 

concelho 

Número de pessoas 

encaminhadas no âmbito 

da saúde mental 

 

Número de pessoas 

acompanhadas no âmbito 

do Protocolo  
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4 – Dificuldades no acesso 

à Saúde 

Dificuldade no pagamento 

das taxas moderadoras 

 

Dificuldade na aquisição 

de medicação 

 

 

Contribuir para que as 

famílias tenham melhores 

condições no acesso aos 

cuidados de saúde 

Promover a criação de um 

fundo de apoio para a 

aquisição de medicação 

Criar um fundo de apoio Número de famílias apoiadas 

5 – Consumos 

Alcoolismo 

 

 

Toxicodependência 

Criar mecanismos de 

prevenção e redução de 

riscos na área dos 

consumos junto da 

população do concelho 

 

 

 

 

 

 

 

Promover ações de 

sensibilização na área da 

prevenção junto da 

população escolar 

 

 

Promover ações de 

informação sobre efeitos 

e redução de riscos junto 

da população com 

consumos 

Estabelecer parceria junto 

do Centro de Respostas 

Integradas – CRI Oeste para 

o desenvolvimento de ações 

de sensibilização 

 

 

Possibilitar a criação de 

um acordo de parceria 

entre o CRI – Oeste e a 

Unidade de Saúde do 

Bombarral. 

Número de participantes 

 

 

 

Número de profissionais 

da saúde envolvidos 
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6 - Saúde mental 

Aumento dos problemas 

do foro de saúde mental  

 

 

Conhecer as causas do 

aumento dos problemas de 

saúde mental no concelho 

Elaborar um estudo 

diagnóstico sobre a 

realidade local ao nível da 

saúde mental 

Criar um grupo de trabalho 

entre as várias entidades do 

concelho 

Número de reuniões de 

trabalho 

 

Criação do Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


