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Constrangimentos
Cativação de orçamento que impediu a concretização de diversos projetos em 2016;
Escassez de recursos humanos;
Estratégia quanto ao papel dos Programas não totalmente definida durante algum tempo
em 2016;
Incapacidade de dar resposta a um aumento de convites e solicitações com as questões da
nutrição na moda;
Alguma dificuldade em integrar estratégias PNPAS com outros Programas e setores da
DGS.
A. Pedro Graça
Diretor do Programa Nacional para Promoção da Alimentação Saudável
Grau de Execução
O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste Programa de Saúde
Prioritário.
Tabela 15 - Execução Plano de Atividades 2016 - PNPAS
Grau de Execução 2016
Unidade Orgânica

3

Nº
Indicadores
14

3

14

Nº Objetivos

PNPAS
PNPAS Total

Não Atingiu

Atingiu

Superou

Taxa de Realização

0

0

3

104%

0

0

3

104%

No anexo 1 encontra-se a respetiva ficha de atividade (nº 19) com OOp, indicadores e resultados.

3.2.10.3. PROGRAMA NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA
Avaliação Qualitativa
10

Em 2016, a atividade do Programa Nacional para Promoção da Atividade Física (PNPAF) , criado
em Maio de 2016, viu iniciadas as suas funções no segundo semestre desse ano. A ação inicial do
PNPAF incidiu, sobretudo, na criação de uma equipa de trabalho, formada pelo diretor do
programa e quatro subdiretores, e na definição clara dos seus eixos estratégicos ou objetivos
operacionais (OOp), que agrupam em áreas de atuação as atividades anuais planificadas: 1)
comunicação e sensibilização; 2) sistema e serviços de saúde; 3) ambientes e contextos de vida;
4) monitorização e boas práticas. O plano de atividades de 2016 incidiu, sobretudo, na criação de
grupos de trabalho e no estabelecimento de parcerias subjacentes a atividades a desenvolver
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futuramente, bem como na planificação dessas iniciativas específicas, desenvolvidas para
alcançar as metas de saúde determinadas.
OOp 1 - Comunicação e Sensibilização
Atividades Previstas no PA 2016
Teve lugar o planeamento e construção dos microsites PNPAF, no seio do website da DGS e do
Portal SNS, que têm vindo a ser alimentados periodicamente. Foi constituída a equipa de
trabalho para a produção das primeiras recomendações de diminuição do comportamento
sedentário e, mediante a realização de diversas reuniões de trabalho, iniciaram-se ações de
planeamento, com vista à definição da campanha de comunicação da promoção da atividade
física e à produção de recomendações de proteção da saúde na corrida recreativa. A corrida do
SNS não foi realizada devido a limitações de tempo e tendo sido adiada para 2017.
Atividades Adicionais Realizadas
Parceria com jornal PÚBLICO e publicação de um artigo mensal, em continuidade, acerca da
promoção da atividade física;
Parceria com TSF no âmbito do projeto TSF Runners, para futura publicação de artigos
mensais na sua página web;
Produção de artigos e peças de opinião na imprensa escrita e participação em entrevistas
áudio e/ou vídeo sobre o PNPAF;
Realização de 19 palestras/comunicações sobre o PNPAF e a promoção da atividade física
nacional em eventos públicos (seminários, congressos, jornadas, entre outros);
Produção do
de Futebol;
Parceria com Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto/Instituto Português do
Desporto e
série de programas televisivos de 1 minuto sobre atividade física;
Produção de recomendações de segurança para a prática de atividade física no inverno, a ser
publicadas no website da DGS;
Elaboração de elementos para comunicação nas redes sociais da DGS sobre atividade física
associada aos dias mundiais e nacionais relacionados com saúde;
Reuniões de apresentação do PNPAF com entidades relevantes, incluindo SEDJ e IPDJ,
Direções-Gerais da Educação e do Território, Sociedade Portuguesa de Educação Física,
Comité Olímpico de Portugal, INATEL, Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, Ginásio
Clube Português, Câmaras Municipais de Lisboa, Oeiras e Loulé (entre outras), Rede de
Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público, Direção do
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Programa Nacional de Marcha e Corrida, Reitoria da Universidade de Lisboa e Direção do
Estádio Universitário de Lisboa, entre várias outras.
OOp 2

Sistema e Serviços De Saúde

Atividades Previstas no PA 2016
Foram estabelecidos vários contactos e iniciadas diversas ações relativas à revisão dos
conteúdos de atividade física nos currícula de formação dos profissionais de saúde,
nomeadamente nos cursos de Medicina. Foi, também, criado o grupo de trabalho com vista ao
reconhecimento pelo SNS do Fisiologista do Exercício como um profissional com impacto na
saúde da população, ficando concluídas todas as atividade previstas no PA.
Atividades Adicionais Realizadas
Atividades no âmbito de parceria institucional com a Sociedade Portuguesa de Medicina
Desportiva (Congresso Anual e Jornadas da SPDM);
Inquérito às direções clínicas dos ACES de Portugal Continental sobre perceções acerca de
atividade física e profissionais do exercício nos CSP.
OOp 3

Ambientes e Contextos de Vida

Atividades Previstas no PA 2016
Conduziram-se diversas ações e reuniões de trabalho, com vista ao planeamento das estratégias
de promoção da atividade física e redução do comportamento sedentário nas escolas e
Universidades. Apesar de previsto no PA 2016, o documento que define as características de
espaços e recursos para a prática de atividade física não foi produzido, pois a equipa do PNPAF
tomou entretanto conhecimento da existência da Carta Desportiva Nacional, documento em
produção há vários anos pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e que, uma vez
terminado, cumprirá o mesmo objetivo.
Atividades Adicionais Realizadas
Produção de protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol e Faculdade de Motricidade
Humana, para disseminação nacional do programa EuroFIT;

promoção do uso de bicicleta;
Parceria com a International Sport and Culture Association para dinamização das iniciativas No
Elevators Day e Move Week 2017, no âmbito do programa NowWeMove;
Parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da participação futura em atividades
da Câmara, no contexto da candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021.
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OOp 4

Monitorização e Boas Práticas

Atividades Previstas no PA 2016
Realizaram-se diversas ações, que culminaram na identificação de um conjunto de indicadores e
respetiva
determinantes da atividade física e comportamento sedentário da população portuguesa. Este
documento constituirá o instrumento para a realização futura (em 2017) de um inquérito
populacional sobre perceções e atitudes acerca da atividade física e sua promoção. A elaboração
e publicação de lista de critérios para avaliação da qualidade e impacto de programas de
promoção da atividade física foi suspensa, uma vez que a DGS adotará a metodologia CHRODIS
no âmbito da avaliação de boas práticas em programas de intervenção comunitária, onde se
enquadram os programas supracitados. A este respeito, o PNPAF participou na Joint Action
CHRODIS sobre referenciais de avaliação de boas práticas com vista à futura avaliação de
intervenções de promoção de estilos de vida saudáveis.
Atividades Adicionais Realizadas

Parceria com a Healthy Stadia, no âmbito da promoção das boas práticas de saúde em
estádios e comunidades de clubes de futebol.
Pedro Teixeira
Diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física
Grau de Execução
O quadro seguinte sintetiza o grau de execução do planeamento deste Programa de Saúde
Prioritário.
Tabela 16 - Execução Plano de Atividades 2016 - PNPAF
Grau de Execução 2015
Unidade Orgânica
PNPAF
PNPAF Total

4

Nº
Indicadores
11

4

11

Nº Objetivos

Não Atingiu

Atingiu

Superou

Taxa de Realização

3

0

1

79%

3

0

1

79%

No anexo 1 encontra-se a respetiva ficha de atividade (nº 20) com OOp, indicadores e resultados.
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Figura 9 - Principais Causas de Incumprimento de Ações Programadas - PNPAF
CAUSAS EXÓGENAS

OOp1 (PA do PNPAF): incumprimento do Indicador 1.2 condicionou a taxa realização do OOp em 87%. Foram
realizados contatos e reuniões mas não chegou a ser realizada a corrida, tendo sido decisão da Tutela adiar para
2017.
OOp3 (PA do PNPAF): incumprimento do Indicador 3.1 condicionou a taxa realização do OOp em 50%. Não foi
elaborado o documento que define as características de espaços e recursos para a prática de atividade física com
intuito de minimizar sobreposição de informação, uma vez que está a ser elaborada a Carta Desportiva Nacional do
Instituto Português do Desporto e da Juventude, que cumprirá o mesmo objetivo.
OOp4 (PA do PNPAF): incumprimento do Indicador 4.1 condicionou a taxa realização do OOp em 50%. A DGS irá
adotar a metodologia CHRODIS pelo que esta ação foi cancelada.

3.2.10.4. PROGRAMA NACIONAL PARA AS DOENÇAS CÉREBRO-CARDIOVASCULARES
Avaliação Qualitativa
Para o Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares (PNDCCV)

11

em 2016

manteve o apoio à investigação nacional através da participação no Projeto Europeu ERA-NET
CVD. Este projeto financia eventuais investigadores nacionais interessados em submeter
projetos, em regime de consórcio, na área das Doenças Cardiovasculares. Infelizmente e, por
falta de capacidade orçamental, o apoio concreto de verbas em 2016 teve que ser transposto
para 2017.
Manteve-se, como em anos anteriores, a componente fundamental de análise de dados da
realidade nacional, disponibilizados por diferentes entidades e em colaboração com a DSIA,
- Programa
Nacional para as Doenças Cérebro-

site

da DGS.

Inquérito às Unidades de Saúde, que permitiu aferir a evolução das atividades destas estruturas
organizativas. Infelizmente não foi possível concluir a publicação autónoma de documento por
não atempada autorização orçamental.
O PNDCCV realizou um trabalho contínuo e aprofundado com o DQS na reformulação de todas
as normas relativas às temáticas das doenças cérebro-cardiovasculares.
Finalmente, no último trimestre de 2016 foi realizado o desenho e a preparação de um projeto,
com o alto patrocínio do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, para a criação de um Centro
de Interpretação e Análise Remota de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica na
área das Doenças Cardiovasculares. Este projeto pretende interligar os ACES e as unidades
hospitalares especializadas na realização de Meios Complementares de Diagnóstico e
11
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Realização

Realização

Eficácia

Realização

Eficácia

Realização

Realização

Realização

Realização

Eficácia

Realização Realização Realização

Atribuição da Unidade
Orgânica (O)
OE da DGS (O)

Parâmetro OOp (O)

Tipo de Indicador (O)

Valor Prévio 2011 (QA)

Valor Prévio 2012 (QA)

Valor Prévio 2013 (QA)

Valor Prévio 2014 (QA)

Valor Prévio 2015 (QA)

Meta 2016 (O)

Tolerância (QA)

Valor Crítico (O)

Peso (O)

Atribuição da Unidade
Orgânica (O)
OE da DGS (O)

Parâmetro OOp (O)

Tipo de Indicador (O)

Valor Prévio 2011 (QA)

Valor Prévio 2012 (QA)

Valor Prévio 2013 (QA)

Valor Prévio 2014 (QA)

Valor Prévio 2015 (QA)

Meta 2016 (O)

Tolerância (QA)

Valor Crítico (O)

Peso (O)

