	
  

	
  

Coordenador	
  Nacional	
  para	
  a	
  Reforma	
  do	
  SNS	
  	
  
área	
  dos	
  Cuidados	
  de	
  Saúde	
  Primários	
  

Cuidados de Saúde Primários
Relançamento da Reforma
	
  

Ponto da Situação em 12 de outubro de 2016
  

1.   Pagamento dos incentivos financeiros (IF) USF modelo B
Está a ser concluída, através de uma intervenção legislativa, a solução para o pagamento
dos incentivos financeiros, referentes ao ano de 2015, aos enfermeiros e secretários
clínicos das USF em modelo B, cumprindo-se as recomendações do Tribunal de Conta
(TdC). Para não se repetir o que tem acontecido todos os anos, o Governo está disponível
para promover as alterações legais, com negociação sindical, que promovam uma
uniformização para todos os profissionais das USF através do pagamento mensal das
compensações pelo desempenho (incentivos financeiros / atividades específicas),
conforme preconizado pelo DL 298/2007 de 22 de agosto de 2007, à semelhança do que
já acontece com os médicos.
2.   Enfermeiro de Família
Encontra-se em fase adiantada de elaboração o despacho que irá revogar o
enquadramento legal relativo às experiências-piloto do enfermeiro de família, que prevê
a implementação da especialidade em Enfermagem de Saúde Familiar, cujo processo a
Ordem dos Enfermeiros se compromete a desenvolver a partir de janeiro de 2017.
3.   Modelos USF e transição entre modelos
Normalização dos regimes de transição entre modelos UCSP, USF-A e USF-B,
avaliação, auditorias e consequências do incumprimento sucessivo e reiterado da carta
de compromisso.
4.   Revisitação do DiOr.USF
sua reformulação e extensão às demais unidades funcionais com a aprovação de um
novo instrumento de melhoria contínua da qualidade organizacional (maturidade
organizacional das USF e outras unidades funcionais), inserido no futuro portal do BI
dos CSP.
5.   Regulamentação nacional da aplicação dos incentivos institucionais
6.   Definição das épocas de mobilidade para os diferentes grupos profissionais
… com critérios objetivos para que as mobilidades se concretizem com celeridade.
7.   Contratualização
Definido e consensualizado o novo Quadro de Referência Conceptual e Metodologia
para a contratualização nos Cuidados de Saúde Primários referente o triénio 2017-2019
com todas as entidades relacionadas. A Revisão da Portaria e sua negociação deverá
ficar concluída até ao final de novembro 2016.
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