PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR
O que é?

Como se estrutura?

Documento orientador das polí�cas locais de
governança e uma ferramenta estratégica, com o
obje�vo de contribuir para a melhoria da saúde e
da qualidade de vida dos seus cidadãos.
Materializa a análise integrada de indicadores que
permitem traçar o perﬁl municipal de saúde e
iden�ﬁcar os recursos locais existentes, no sen�do
de melhor sustentar a deﬁnição da estratégia
municipal de saúde, através de linhas claras de
ação e da projeção da sua execução.

PERFIL DE SAÚDE MUNICIPAL

ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diagnós�co
sustentado
numa
abordagem integrada e holís�ca ao
território, concre�zado através da
análise
de
indicadores
que
caraterizam o município no domínio
da demograﬁa, da saúde e bem-estar,
dos
serviços
de
saúde,
comportamentos e es�los de vida,
educação, economia e sociedade,
habitação, ambiente e segurança.

Apresenta a visão e desenvolve um
quadro estratégico obje�vo e
amplamente exequível, através da
iden�ﬁcação de eixos prioritários,
obje�vos estratégicos e ações
concretas a implementar no território,
obje�vando a equidade no acesso a
cuidados e serviços que garantam
saúde e bem-estar

Dotar o município de uma ferramenta capaz de
aﬁrmar a sua posição enquanto parceiro
estratégico do SNS nos programas de saúde e
bem-estar.

Vantagens
para o
Município

Cumprimento da prerroga�va legisla�va
decorrente do quadro de transferência de
competências para as autarquias locais na
elaboração ou atualização da estratégia
municipal de saúde.

Aﬁrmação de uma posição forte e de uma
aposta inequívoca na intervenção ao nível da
saúde e bem-estar, enquanto garantes
fundamentais da qualidade de vida da
população e da coesão territorial e social.
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Facilitação do acesso do município a
oportunidades
de
ﬁnanciamento,
de
capacitação e valorização nacionais e
internacionais na área da saúde e bem-estar,
como por exemplo a Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis (RPMS).
Construção da estratégia municipal para a
saúde e bem-estar da população e capacitação
do território na resposta a este desígnio.

