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PROGRAMA DE INCENTIVOS 
 À INTEGRAÇÃO DE CUIDADOS E À VALORIZAÇÃO 

DO PERCURSO DOS UTENTES 



 

• Pretende-se fomentar (acelerar!) a inovação organizacional no SNS, de forma a:  

 

- Colocar as pessoas, as suas famílias e os seus cuidadores no centro das intervenções no 

SNS; 

- Reforçar a prevenção, o diagnóstico precoce, a continuidade e a proximidade das 

respostas do SNS;  

- Elevar os níveis de acesso, qualidade e eficiência no SNS; 

- Promover o alinhamento, a articulação e a coordenação entre as entidades (+ parcerias 

com a comunidade); 

- Incentivar a Governação Clínica e de Saúde ao longo do percurso de vida dos cidadãos; 

- Valorizar o envolvimento, a iniciativa e o bom desempenho dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 
OBJETIVOS 
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TIPOLOGIAS 
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Redução dos 
Internamentos, 

consultas e 
urgências 
evitáveis 

Realização de 
Rastreios e 

Programas de 
Diagnóstico 

Precoce 

Programas 
integrados de 

Apoio 
Domiciliário  

Programas 
para 

Valorização 
do percurso 
dos utentes 

Articulação 
para 

internalização 
de MCDT no 

SNS 

Rastreio do Cancro do Colo do útero 

Rastreio do Cancro do Cólon e Reto  

Rastreio para o Diagnóstico Sistemático e Tratamento da Retinopatia Diabética 

Rastreio Teledermatológico 



 
REGRAS 
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• Hospitais e C.H. EPE 

• Instituições públicas da RNCCI 

• ARS (ACES, ULS) 

 

 

• Nível de articulação ou integração da resposta 
ao utente; 

 

• Seleção da população com base na 
estratificação do risco; 

 

• Impacto esperado nos resultados (acesso, 
desempenho, eficiência); 

 

• Alinhamento com as prioridades do Plano 
Nacional de Saúde e/ou programas prioritários; 

 

• Sustentabilidade do projeto para além do 
programa de incentivo. 

Critérios de seleção Beneficiários 

35 M€ 
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Projetos incentivados 

 
RESULTADOS 

Total=89 
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RESULTADOS 

Valorização do 
percurso dos 

utentes 
25% 

Apoio domiciliário 
integrado 

25% 

Articulação para a 
realização de 

MCDT 
19% 

Admissões 
hospitalares 

evitáveis 
19% 

Rastreios e 
diagnóstico 

precoce 
12% 

Distribuição dos projetos por tipologia 
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RESULTADOS 

Distribuição do incentivo por tipologia 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

 [VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA] 

[VALOR] 
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• Implementação 

 

• Relatórios de monitorização 

 

• Apresentação pública 

 

• Repositório de boas práticas 

http://www.acss.min-saude.pt/category/cuidados-de-saude/sns-proximidade/ 

 

 

 

 
PRÓXIMAS FASES 
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• Os incentivos financeiros são apenas uma peça no puzzle da integração de 

cuidados e valorização do percurso do utente; 

 

• É a capacidade para consolidar estes projetos que vai ajudar a construir o SNS 

do futuro, um SNS mais próximo do utente; 

 

 

 

 

 

 
MENSAGEM FINAL 
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OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO! 


