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Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, a Direção da Associação Plataforma
Saúde em Diálogo submete à apreciação da Assembleia Geral de Associados o presente documento
contendo o Plano de Atividades e Orçamento relativos ao exercício de 2021.

INTRODUÇÃO
O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 incluídos neste documento são apresentados pela
nova Direção da Associação Plataforma Saúde em Diálogo.
O Plano de Atividades para 2021 agora proposto segue as linhas gerais do programa eleitoral
apresentado pela lista candidata para o quadriénio 2020-2023 às associadas da Plataforma, e
que tem como principais objetivos: reforçar o papel da Plataforma enquanto entidade
representante das pessoas com doença e utentes de saúde e enquanto parceiro indispensável na
definição e implementação das políticas de saúde ou com implicações na saúde, contribuir para a
promoção e defesa dos interesses, direitos e deveres das pessoas com doença e utentes de saúde
e para o reforço da coesão e capacitação associativas, tendo em vista um sistema de saúde cada
vez mais universal, equitativo, participativo, humanizado, sustentável e centrado em cada
cidadão.
Se por um lado estamos cientes do atual contexto pandémico que vivemos e que nos impõe
restrições à realização de algumas das atividades propostas, por outro, também sabemos que
agora, mais do que nunca, deparamo-nos com inúmeros desafios enquanto representantes das
pessoas com doença e utentes de saúde.
Com efeito, a pandemia que vivemos veio agravar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde,
uma vez que este foi secundarizado face à necessidade de se mobilizarem recursos para o
combate à pandemia. Diariamente somos confrontados com cancelamento ou adiamento de
consultas médicas, cirurgias, exames e tratamentos, com as consequências nefastas que daqui
resultam. Os cidadãos com doença crónica não podem continuar a ser esquecidos e o sistema de
saúde tem de assumir que o que for adiado agora terá necessariamente impacto elevado no
sistema e na saúde de cada um de nós. Por isso, continuaremos a apelar para a necessidade de
se definir uma estratégia comum para a recuperação da atividade assistencial em saúde que
conte com o envolvimento de todos os agentes do setor num esforço coletivo justo e sustentável.
Para além disso, e no âmbito da participação na formulação das políticas públicas de saúde ou
com implicações na saúde, é fundamental o acompanhamento dos desenvolvimentos relativos à
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implementação do plano de vacinação contra a COVID-19. Neste tema, é importante alertar os
órgãos decisores para as preocupações e necessidade dos grupos mais vulneráveis.
Por outro lado, o período de pandemia permitiu alcançar algumas conquistas que esperemos que
possam agora integrar o quotidiano de cada cidadão. É fundamental apoiar a continuidade de
programas de acesso de proximidade a medicamentos hospitalares pelo impacto positivo que
representam para as pessoas com doença e seus cuidadores. Continuaremos ainda a apoiar as
diversas medidas de flexibilização da prestação de trabalho, nomeadamente a possibilidade de
teletrabalho ou o regime excecional de proteção para doentes crónicos que foram, entretanto,
implementadas; apoiamos também medidas como a possibilidade de se utilizar a telessaúde/
telemedicina para seguimento de doentes crónicos em determinados casos.
Nestes tempos de incerteza e insegurança que vivemos, valores como a dignidade, solidariedade
e espírito de entreajuda assumem também uma importância fulcral.
Por isso, e assentes na premissa de que ‘’na Plataforma as necessidades de uns são os objetivos
de todos’’, procuraremos apoiar as nossas associadas na resolução de situações que possam fazer
a diferença na vida de cada cidadão/doente crónico e dos seus familiares.

Perante o exposto, e para 2021, a Direção propõe-se continuar a concretizar as prioridades e
linhas de ação definidas na Declaração de Lisboa, subscrita pelas associadas da Plataforma em
2013, respeitando-se os objetivos então consensualizados:
•

Dotar as pessoas com doença da informação em saúde adequada às suas necessidades
para que possam, de uma forma consciente, tomar as decisões mais ajustadas à sua
saúde;

•

Dotar as associações que integram a Plataforma das condições necessárias à execução
dos seus objetivos, promovendo a sua divulgação e apoiando-as nas iniciativas que
contribuem para a sua sustentabilidade.

•

Alertar os órgãos de decisão e a sociedade civil para a importância da prevenção e da
promoção da saúde, incentivando à implementação de ações com tais objetivos;

•

Sensibilizar o poder político para criar condições que visem alcançar um diagnóstico
precoce cada vez mais célere;

•

Promover o acompanhamento mais eficaz e solidário das pessoas com doença e seus
familiares conducente à melhoria do seu bem-estar.
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PLANO DE ATIVIDADES
A) PROMOÇÃO E DEFESA DAS PESSOAS COM DOENÇA E UTENTES DE SAÚDE /
REPRESENTATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE
•

Manter e reforçar o envolvimento em projetos e iniciativas que envolvam a participação
das pessoas com doença e utentes de saúde na avaliação de políticas públicas de saúde:
Comissão de Acompanhamento para a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde
(DGS); Projeto INCLUIR (INFARMED); SPMS; Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP); Projeto
InnovaSPA; entre outras entidades.

•

Prosseguir com a organização de iniciativas, tais como a Conferência anual da
Plataforma ou sessões informativas, que promovam a discussão de temas-chave para as
pessoas com doença e utentes de saúde e que envolvam os diferentes parceiros do
ecossistema da saúde (decisores políticos centrais/locais, sociedade civil, etc);

•

Marcar presença em congressos, reuniões e fóruns de discussão ligados à área da saúde.

B) CAPACITAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E COESÃO ASSOCIATIVAS
•

Promover a capacitação das associações, que integram a Plataforma, reforçando a sua
missão e o seu papel na sociedade, bem como contribuindo para a sua sustentabilidade e
autonomia;

•

Promover reuniões de proximidade para auscultar as associadas, de forma a conhecer as
suas reais necessidades e preocupações, enquanto se promove um maior conhecimento das
associadas entre si, reforçando-se a coesão associativa;

•

Reforçar o papel dos Espaços Saúde em Diálogo (Lisboa, Faro, Porto), que manterão a
função de espaços de ‘’trabalho’’ com diversas valências que permitem reforçar a
capacitação das associações da Plataforma, bem como reforçar a sua coesão, promover o
trabalho colaborativo e fomentar o espírito de partilha e solidariedade (espaços de
coworking, sala de reuniões/formação, espaços de atendimento, equipamentos de suporte).
➢

ESPAÇO SAÚDE EM DIÁLOGO DE LISBOA: as associações da Plataforma e os seus
associados (e acompanhantes – familiares e/ou cuidadores), continuarão a ter ao dispor
um serviço de alojamento temporário no centro de Lisboa que permite dar resposta às
necessidades de quem tem que deslocar a Lisboa por motivos médicos e que, por
limitações económicas, tem dificuldade em conseguir estadia em regime de hotelaria, o
que contribui para a promoção do acesso aos cuidados de saúde.
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➢

ESPAÇO SAÚDE EM DIÁLOGO DE FARO: à semelhança dos últimos 10 anos este
Espaço irá continuar a difundir pelo algarve, o trabalho de várias associações de
doentes que, pelas suas limitações, não conseguem atuar nesta região pautada pela
dispersão geográfica e com fortes flutuações populacionais, o que constitui um
verdadeiro desafio para a saúde. Para 2021 um dos objetivos é que este Espaço
ganhe um novo fôlego através da implementação do projeto de promoção de literacia
em saúde - ‘Espaço Saúde 360º Algarve’, e que continue a afirmar-se como uma
referência na promoção da saúde e bem-estar no seio da comunidade, em articulação
direta com as associações de doentes.

➢

ESPAÇO SAÚDE EM DIÁLOGO DO PORTO: este espaço continuará a ser
disponibilizado às associações da Plataforma para a realização de várias
ações/sessões informativas.

C) LITERACIA EM SAÚDE NA COMUNIDADE
Contribuir para a literacia em saúde, para a literacia digital e para a autonomia do cidadão
e da comunidade nas suas decisões em saúde, através:
• da organização de sessões informativas para as associadas e profissionais de saúde, que
promovam a partilha de boas práticas e a aquisição de novos conhecimentos que conduzam à
autonomia de cada cidadão, e que contribuam tanto para a promoção da sua saúde, como
para uma melhor gestão da doença;
• do apoio à implementação e consecução de projetos de promoção de literacia em saúde e
de literacia digital em populações vulneráveis [ex.: Espaço Saúde 360º Algarve].
•

ESPAÇO SAÚDE 360º ALGARVE [ESDFARO]
Em 2021 será implementado, na região algarvia, o ‘’Espaço Saúde 360º Algarve’’, um
projeto inovador cuja candidatura ao Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020
foi aprovada em julho de 2020. Esta iniciativa, cujo objetivo é avaliar o impacto de iniciativas
de promoção da literacia em saúde na qualidade de vida de cidadãos de grupos mais
vulneráveis, tem como objetivo resolver um problema social com elevada prevalência
nacional/regional, a iliteracia em saúde, através de uma abordagem integrada e centrada
no cidadão, e assente em parcerias e colaborações locais e com avaliação do impacto na
qualidade de vida e bem-estar. O projeto aproveita os recursos físicos localizados no Espaço
Saúde em Diálogo de Faro e pretende-se alargar o projeto a mais 9 locais (freguesias) do
interior algarvio, promovendo-se a coesão social e territorial.
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A candidatura foi aprovada com o montante de 298.202,60 euros, dos quais 208.202,60
euros correspondem a financiamento público e 90.000 euros à comparticipação dos
investidores sociais (Alliance Healthcare, ANF, Fundação AGEAS, PLMJ Advogados e Plural).
Após a fase de planeamento estratégico, seguir-se-á a implementação do projeto no terreno
prevista para o 1º trimestre de 2021. O projeto tem duração prevista de três anos.
•

OUTROS PROJETOS:
Desenvolvimento das parcerias já estabelecidas em projetos na área da literacia em saúde –
ex.: projeto Âmago, projeto de promoção da literacia em saúde digital para doentes
crónicos e outros grupos de risco [prémio GULBENKIAN soluções digitais COVID-19] e o
projeto ‘Barómetro Covid-19: Opinião Social - Conhecer, Decidir, Agir’ [um dos projetos
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do programa “Research
4 Covid-19”].

D) TRABALHO EM REDE E GESTÃO DE PARCERIAS
De forma a reforçar o trabalho em rede com o ecossistema da saúde, poder local e comunidade,
em 2021 a Plataforma irá promover novas parcerias, mantendo as já estabelecidas:
•

No âmbito do projeto ‘’Espaço Saúde 360º Algarve’’ serão estabelecidas e reforçadas
parcerias com entidades locais da área social, área da saúde e poder local, ex: Câmara
Municipal de Faro, Juntas de Freguesia, ARS Algarve/ Cuidados primários, Farmácias, IPSS.
O envolvimento destes parceiros é fulcral para a implementação e consolidação do projeto
nas freguesias algarvias; recrutamento e acompanhamento do público alvo da iniciativa;
desenvolvimento das atividades do projeto, e para o seu sucesso e expansão.

Para além disso, será fundamental reforçar e promover as parcerias com entidades externas na
área da saúde/ defesa dos direitos das pessoas com doença, tanto a nível nacional, como
internacional, e melhorar a divulgação das oportunidades que as parcerias e os protocolos já
estabelecidos representam para as associadas da Plataforma:
•

Para 2021 a Plataforma manterá a sua presença nas instituições: Associação Dignitude;
Confederação Portuguesa de Voluntariado e Internacional Alliance of Patient’ Organizations
(IAPO), e iremos reforçar as parcerias estabelecidas durante 2019 e 2020, nomeadamente:
Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), Conselho Superior da Convenção Nacional da
Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública [Barómetro COVID-19] e Projeto Âmago [projeto
de promoção da literacia em saúde digital para doente].
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•

Em 2021 a Plataforma pretende ainda apresentar o pedido de adesão a organizações
internacionais influentes tais como: a European Patients’ Forum (EPF) e a EUPATI Portugal.

E) SUSTENTABILIDADE
Será definida uma estratégia de angariação de fundos da Plataforma da qual constará a
identificação das várias oportunidades de financiamento existentes (candidaturas a prémios e
programas de financiamento), quer para assegurar a continuidade de projetos no terreno (ESD
Faro), quer para assegurar a implementação de novos projetos [ex.: programas de capacitação
para associações; dinamização do ESD Lisboa]. Serão também dinamizados eventos solidários
(ex.: jantares solidários, etc).
F) COMUNICAÇÃO
O plano de comunicação para 2021 deverá está alicerçado em três grandes objetivos:
•

reforçar o papel da Plataforma enquanto representante formal e efetivo das associações de
doentes e utentes de saúde e parceiro indispensável na definição e implementação das
políticas de saúde junto do poder político e da sociedade civil;

•

dinamizar campanhas para integração de novas associadas na Plataforma;

•

reforçar a comunicação junto das associações e dos principais stakeholders;

O plano deverá incluir:
▪

agendamento de reuniões com decisores políticos, stakeholders e representantes da
sociedade civil para apresentação formal do plano estratégico e estrutura da
Plataforma Saúde em Diálogo para o quadriénio 2020-2023;

▪

reforço da comunicação com todas as associadas (potenciais ou efetivas) sobre a
Plataforma e os benefícios a que têm acesso e que decorrem das suas atividades ou de
parcerias realizadas;

▪

desenvolvimento de parcerias pontuais com órgãos de comunicação generalistas ou
específicos da área da saúde no sentido de promover temas relevantes no âmbito das
prioridades definidas para a Plataforma;

▪

gestão e atualização regular do site da Plataforma saúde em Diálogo lançado em
2018, reativação da newsletter quadrimestral e reforço da presença da Plataforma nas
redes sociais.
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ORÇAMENTO 2021

Nota: Todos os valores apresentados encontram-se expressos em milhares de euros.
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