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ACES GRANDE PORTO I SANTO TIRSO / TROFA 

PROGRAMAS E PROJETOS 

O Dec. Lei 28/2008 de 22 de Fevereiro, estabelece o regime da criação, estruturação e funcionamento 

dos agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde, tendo criado um novo 

paradigma na organização da prestação de cuidados de saúde primários. Estruturados em unidades 

funcionais flexíveis, os ACES privilegiam o acesso dos cidadãos a estes cuidados, o envolvimento dos 

profissionais, a melhoria da qualidade dos cuidados e a obtenção de ganhos em saúde. 

O presente Decreto-lei foi objeto de reestruturação através da publicação do Dec. Lei 253/2012 de 27 

de Novembro. 

O ACES Grande Porto I Santo Tirso / Trofa, agrupa os Centros de Saúde de Santo Tirso, Negrelos e Trofa. 

A sua intervenção abrange a área geográfica correspondente ao Município de Santo Tirso e ao 

Município da Trofa. 

Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de 

determinada área geográfica. 

Para cumprir a sua missão, os ACES desenvolvem atividades de promoção da saúde e de prevenção da 

doença na prestação de cuidados e na ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados. 

Desenvolvem igualmente atividades de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controle e 

avaliação dos resultados, e participam na formação de diversos grupos profissionais. 

Este documento pretende responder às necessidades sentidas por todos os parceiros inseridos na Rede 

Social e no RSI/NLI, no âmbito da sua prática profissional. Pretende-se manter atualizada a informação 

sobre as respostas de cada serviço, tornando-as dinâmicas e acessíveis a todas as entidades, e ao 

cidadão em geral. Através desta rede de informação procura-se melhorar a utilização das várias 

respostas existentes, de forma a rentabilizar recursos, melhorar a sua eficácia, tornando-os mais 

próximos e acessíveis ao cidadão. 
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PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO USF/UCSP 

OBJECTIVOS Prestação de cuidados de saúde personalizados de medicina e enfermagem familiar aos utentes 
inscritos. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Consulta Programada: 
Saúde Infantil/Juvenil 
Saúde Materna 
Planeamento Familiar 
Rastreio Oncológico 
Diabetes 
Hipertensão 
Consulta Aberta: 
Garantida no próprio dia se a situação clinica o justificar (situações agudas) 
Consulta no Domicilio 
Vacinação 
Tratamentos e Injetáveis 

RECURSOS AFECTOS Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicos 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE (UCC) 

OBJECTIVOS Prestação de cuidados de saúde e apoio domiciliário e comunitário ao individuo, famílias e 
grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Saúde Infantil e Juvenil (Massagem infantil; Projeto Pais e Filhos) 
Saúde Materna (Gravidez e Saúde; Preparação para o Parto, visitação domiciliária no 
puerpério) 
Saúde Escolar (PASSE; PRESSE; Saúde Oral; Cheque Dentista e sessões temáticas no âmbito da 
prevenção e promoção da saúde) 
Reabilitação 
Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 
Participação nos vários programas e projetos do ACES e comunidade, nomeadamente, Equipa 
Local Intervenção (ELI) 

RECURSOS AFECTOS Enfermeiros 
A tempo parcial: Médicos, Assistentes Sociais, Psicóloga e Nutricionista. 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA (USP) 

OBJECTIVOS Observatório de saúde do ACES, contribuindo para a melhoria do estado de saúde da 
população, visando a obtenção de ganhos em saúde. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Água – Vigilância sanitária da sua qualidade; 
Saúde Escolar – Avaliação das condições de segurança e higiene nas escolas e execução de 
projetos e programas de intervenção em meio escolar; 
Segurança e higiene alimentar; 
Segurança e saúde nos locais de trabalho; 
Vigilância e acompanhamento de todas as doenças; 
Realização de ações de sensibilização sobre prevenção dirigidas à comunidade e profissionais; 
Atos da Autoridade de Saúde-Juntas médicas de avaliação de incapacidade; internamento 
compulsivo; renovação de algumas cartas de condução; verificação de óbitos e exercício de 
Autoridade de Saúde. 

RECURSOS AFECTOS Médicos de Saúde Pública, Técnicos de Saúde Ambiental, Engenheiro Sanitarista, Enfermeiros, 
Assistentes Técnicos. 
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PROGRAMAS / PROJECTOS 

DENOMINAÇÃO Centro de Diagnóstico Pneumológico 

OBJECTIVOS Atuação no âmbito do Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Consulta Médica 
Consulta de Enfermagem 
Administração da toma sob Observação Direta (TOD) 
Programa da Metadona 
Executar atividades de rastreio da doença 

RECURSOS AFECTOS Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicos 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 

DENOMINAÇÃO UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS (URAP) 

OBJECTIVOS Contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua área geográfica de 
intervenção, através da prestação de serviços de consultoria e assistenciais às diversas 
unidades do ACES e operacionalizar as ligações funcionais aos serviços hospitalares, bem 
como outros campos de intervenção e diversidade de competências legalmente atribuídas, 
nomeadamente, formação e investigação. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Consultas de Serviço Social, de Psicologia e de Nutrição; 
Assegurar respostas integradas, articuladas e especializadas de proximidade em cuidados de 
saúde, junto da população em que está inserida. 
Prestação de serviços de consultadoria a todas as unidades do ACES, no âmbito social, 
psicológico e da nutrição; 
Organização de ligações funcionais com os serviços hospitalares e entidades que intervêm na 
comunidade; 
Participação nos vários programas e projetos prioritários de saúde e da comunidade, 
nomeadamente: Programa Jovens e a Sexualidade; Programa das Merendas Saudáveis; 
Programa Regional da Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE); Programa Alimentação 
Saudável em Saúde Escolar (PASSE); Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR); 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); Gabinete do Cidadão (GC), 
Unidade Coordenadora Funcional da Mulher e Neonatal, da Criança e do Adolescente (UCF), 
Comissão da Qualidade em Saúde (CQS); Rede Social; Rendimento Social de Inserção / 
Núcleo Local de Inserção; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

RECURSOS AFECTOS Assistenciais Sociais, Nutricionistas, Psicóloga 
A tempo parcial, Assistente técnica 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO Gabinete do Cidadão (GC) 

OBJECTIVOS Mediador entre os serviços de saúde e o cidadão, instituído como um mecanismo de 
audição do cidadão e simultaneamente, um instrumento para a melhoria de gestão dos 
serviços. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Verificar as condições de acesso dos utentes aos cuidados de saúde; 
Informar os utentes dos seus direitos e deveres e como utilizar os cuidados de saúde; 
Receber sugestões, elogios e reclamações dos utentes e proceder ao seu tratamento de 
forma a preparar a sua resposta; 
Verificar regularmente o grau de satisfação dos utentes do ACES; 
Propor medidas de melhoria dos serviços de saúde; 

RECURSOS AFECTOS Assistentes Sociais (3) 
A tempo parcial, Assistente Técnica 
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PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO EQUIPQ COORDENADORA LOCAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECLCCI) 

OBJECTIVOS Gerir todos os processos de referenciação à rede de cuidados continuados e monitorizar a 
intervenção dos serviços integrados nesta rede. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Avaliação do cumprimento dos critérios de referenciação; 
Monitorização dos planos individuais de cuidados às situações de dependência; 
Encaminhamento para os cuidados da rede (ECCI; Unidades de Média e de Longa Duração, 
Paliativos e Convalescença), 
Assessoria e apoio às Equipas de Cuidados Continuados. 

RECURSOS AFECTOS Enfermeiros, Médico, Assistente Social (Seg. Social). 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO EQUIPA CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS (ECCI) 

OBJECTIVOS Prestar cuidados domiciliários aos utentes e suas famílias que apresentem necessidade de 
cuidados de saúde complexos. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Presta cuidados domiciliários médicos, de enfermagem, sociais e psicológicos, de natureza 
preventiva, curativa, reabilitadora e ações paliativas; 
Assegura cuidados de reabilitação; 
Apoio na satisfação das necessidades básicas e no desempenho das atividades de vida diária; 
Educação para a saúde a doentes, familiares e cuidadores; 
Apoio social, psicológico e nutricional ao doente, familiares e cuidadores. 

RECURSOS AFECTOS Enfermeiros, Assistente Técnica 
A tempo parcial; Médicos, Assistentes Sociais, Psicóloga e Nutricionista. 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO NÚCLEO APOIO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO (NACJR) 

OBJECTIVOS Detetar e intervir precocemente nos fatores de risco em crianças e jovens dos 0 aos 18 anos, 
de forma a prevenir que estes evoluam para situações de perigo/maus tratos. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita á 
sinalização, acompanhamento ou encaminhamento de casos. 
Gerir a título excecional as situações que pelas características que apresentam, transcendem a 
capacidade de intervenção dos profissionais das Equipas de Saúde. 
Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional. 
Estabelecer colaboração com outros projetos e recursos comunitários que contribuam para a 
prevenção e acompanhamento destas situações. 

RECURSOS AFECTOS Assistentes Sociais, Enfermeiras e Médicos 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE INFECÇÃO E RESISTÊNCIA AOS ANTI-MICROBIANOS 

OBJECTIVOS Prevenção e gestão de fatores de risco associados às infeções associadas aos cuidados de 
saúde (IACS) 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Elaboração do Manual de Normas e Procedimentos em controle de infeção; 
Campanhã de sensibilização para a higienização das mãos; 
Formação a todos os profissionais do ACES; 
Realização de auditorias. 

RECURSOS AFECTOS Enfermeiros, Técnicos de Saúde Ambiental, a aguardar médico. 

 

 



  
 

 
 

 

 
 

5 
UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS  
ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL 

CONTACTO - 252 809 750 

MORADA: Rua Jornal de Santo Tirso S/N 4780-484 SANTO TIRSO  

 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO UNIDADE COORDENADORA FUNCIONAL (UCF) 

OBJECTIVOS Promoção da prestação de cuidados de saúde materna e neonatal e de saúde da criança e do 
adolescente. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Implementar protocolos interinstitucionais; 
Facilitar a comunicação e interligação entre serviços; 
Promover modelos de intervenção e referenciação; 
Avaliar necessidades formativas; 
Promover ações de formação; 
Apoiar e elaborar estudos epidemiológicos; 

RECURSOS AFECTOS Médicos, Enfermeiros e Assistentes Sociais em representação do ACES e do CHMA. 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO COMISSÃO DE QUALIDADE NA SAÚDE 

OBJECTIVOS Potenciar a coesão e qualidade da prestação de cuidados de saúde. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Gestão da qualidade; 
Segurança do doente; 
Acreditação; 
Gestão integrada da doença e inovação; 

RECURSOS AFECTOS Médico, Assistente Social, técnico de Saúde Ambiental, Enfermeiro. 

 

PROGRAMAS / PROJECTOS 
DENOMINAÇÃO EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO (ELI) 

OBJECTIVOS Intervenção Precoce nas crianças do 0 aos 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do 
corpo que limitem o seu desenvolvimento. 

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL Implementar ações conducentes à deteção / sinalização de todas as crianças com risco de 
alteração nas funções e estruturas do corpo; 
Elaborar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP); 
Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos da Segurança Social, Saúde e Educação; 
Envolver a comunidade através da criação de mecanismos articulados de suporte social. 

RECURSOS AFECTOS Médico Pediatra, Enfermeiros, Educadora Social, Terapeuta da Fala, Terapeuta Ocupacional; 
Educadoras de Infância. 

 


