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Em abril deste ano concluíram-se os primeiros nove projetos EEA 
Grants na área da saúde em Portugal, integrados no Programa Ini-
ciativas da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). 
Marta Temido, diretora da ACSS, faz um balanço destes nove proje-
tos nas áreas de Saúde Mental, Doenças Transmissíveis e Nutrição e 
explica de que forma podem ser desenvolvidas estas áreas.

“OS PROJETOS EEA GRANTS NA 
ÁREA DA SAÚDE ALCANÇARAM 
METAS MUITO POSITIVAS”

Qual o balanço que faz dos primeiros 
nove projetos EEA Grants na área da saú-
de em Portugal?
O balanço é muito positivo, já que os projetos 
apresentados conseguiram alcançar os objeti-
vos a que se tinham proposto e contribuíram, 
de forma muito expressiva, para as metas que 
o Programa Iniciativas se propôs atingir. Os 
projetos, finalizados em abril, dividem-se em 
três áreas: Saúde Mental, Doenças Transmis-
síveis e Nutrição.  Ajudaram, por exemplo, na 
melhoria dos sistemas de vigilância das doen-
ças transmissíveis, em particular na melhoria 
do rastreio de VIH, Sífilis e Hepatites Virais 
junto das populações mais vulneráveis, e para 
a caracterização laboratorial de um patogéneo 
responsável por doença invasiva nas crianças 
e adultos vulneráveis. Na área da saúde men-
tal, os projetos concorreram para melhorar a 
capacidade de prevenir e tratar a depressão ao 
nível dos cuidados de saúde primários e para o 
desenvolvimento de programas de promoção 
da saúde mental em contexto escolar. Por fa-
zer parte da matriz identitária do Programa, a 
redução das iniquidades em saúde, os projetos 
têm na sua génese a intenção de contribuir 
para este objetivo através das suas atividades. 
Destacam-se os projetos que trabalharam ao 
nível da melhoria do acesso aos cuidados de 
saúde mental dos grupos populacionais afe-
tados pela crise económica e da redução das 
desigualdades nutricionais. De outro modo, e 
sendo um dos resultados mais expressivos, 
transversal às diferentes áreas programáticas, 
a capacitação técnica e científica de profissio-
nais em diferentes regiões do país permitiu 
responder claramente a este desafio. Em sín-
tese, os projetos integrados no Programa per-
mitem-nos caracterizar indicadores do estado 
de saúde e conhecer a capacidade técnica das 

instituições, para fazer face às necessidades 
identificadas, o que, esperamos, possa infor-
mar prioridades e políticas de Saúde Pública.

Em que consistiram estes nove projetos?
O projeto Iogeneration, promovido pela Facul-
dade de Medicina da Universidade do Porto, 
tinha como objetivos principais determinar os 
níveis de iodo em crianças da região norte 
de Portugal (6-12 anos) e monitorizar a uti-
lização de sal iodado em cantinas escolares 
e domicílios, relacionando os níveis de iodo 
encontrados com dados sobre crescimento 
global e desenvolvimento cognitivo. O SIME-

TRIA – Promoção da Igualdade Nutricional 
e Social, promovido pela Liga Portuguesa de 
Profilaxia Social, foi um projeto de intervenção 
social que visou, através de um processo de 
consultoria, melhorar práticas institucionais 
na área da igualdade no direito a uma alimen-
tação saudável e segura em 4 instituições de 
solidariedade social da região norte do país. 
Este projeto permitiu, ainda, a formação e ca-
pacitação para questões relacionadas com a 
alimentação e nutrição de 231 profissionais a 
exercerem funções em contextos sociais des-
favorecidos. Tivemos ainda o Stop Depres-
sion, promovido pela Maiêutica, que contribuiu 
para a melhoria da capacidade dos cuidados 
de saúde primários quanto ao diagnóstico e 
tratamento da depressão, assim como na pre-
venção do suicídio, capacitando cerca de 225 
profissionais dos cuidados de saúde primários 
dos Agrupamentos de Centros de Saúde do 
Grande Porto. Este projeto permitiu ainda a 
redução das dificuldades de acesso a servi-
ços de saúde mental por parte de populações 

desfavorecidas desta região. Primary Care 
Mental Health Sustained Capacity- Buiding 
for Depression and Suicidal Behaviour (Pri-
meDep), da Eutimia, capacitou técnicos dos 
cuidados de saúde primários para o trata-
mento da depressão e para a prevenção do 
suicídio em 4 regiões do país (Algarve, Alen-
tejo, Norte e Grande Lisboa), formando cerca 
de 950 peritos na deteção da depressão. O 
PrimeDep desenvolveu também, entre outras 
ferramentas, duas aplicações de autoajuda 
para dispositivos móveis, direcionada distinta-
mente para os profissionais de saúde e para 
os pacientes. Destaca-se ainda o Perinatal 
Depression Screening, Diagnosis, prevention 
and early intervention in primary healthcare, 
promovido pela Universidade de Coimbra, 
que desenvolveu, implementou e analisou a 
capacidade preditiva de um novo instrumento 
de rastreio da depressão perinatal, designa-
da Perinatal Depression Screening and Pre-
vention Tool/PDSPTool. Este projeto testou 
igualmente a eficácia de um Programa de In-
tervenção Precoce da depressão no período 
pós-parto e desenvolveu ações de formação 
a profissionais de saúde nos cuidados de saú-
de primários, capacitando-os para a deteção 
precoce, prevenção e tratamento da depres-
são perinatal. O Why Youth Mental Health 
Care School-Based with Primary care Liaison 
(WhySchool), cujo promotor é igualmente 
a ONG Eutimia, implementou uma linha de 
cuidados de saúde mental nos cuidados de 
saúde primários e junto da população juvenil, 
capacitando cerca de 600 professores das 
escolas públicas e 100 profissionais de saú-
de, principalmente psicólogos para a gestão 
destas situações. O projeto aumentou a aces-
sibilidade e equidade nos cuidados de saúde 
mental e incrementou a literacia em saúde 

mental junto dos agentes educativos. O proje-
to Promoção do Acesso aos Serviços de saú-
de mental dos filhos de pessoas com doença 
psiquiátrica, da responsabilidade do Hospital 
Fernando de Fonseca (HFF), implementou 
um programa de promoção da saúde mental 
junto de populações particularmente vulnerá-
veis e com elevado risco de desenvolvimento 
de psicopatologia, seguindo em consulta de 
saúde mental as crianças e adolescentes fi-
lhos de pais com doença psiquiátrica. Este 
projeto realizou ainda ações de formação jun-
to dos profissionais do serviço de psiquiatria e 
das equipas comunitárias, permitindo ainda o 
alargamento e diferenciação da atividade da 
equipa de pedopsiquiatria, o que vai ao encon-
tro das orientações constantes do Plano Na-

cional de Saúde Mental 2007-2016, no sen-
tido da criação de equipas de pedopsiquiatria 
a nível local. O GAT - Grupo de Ativistas em 
Tratamentos (GAT) concebeu e implementou 
uma rede de rastreio de base comunitária para 
infeções como o VIH/SIDA, Sífilis e Hepatites 
virais, focada em grupos vulneráveis e com 
menos acesso aos cuidados de saúde. A par 
do contributo para a prevenção e diagnóstico 
precoce das ISTs, permitiu o desenvolvimento 
de um sistema de vigilância epidemiológica 
descentralizado que fornece informação so-
bre a evolução da incidência do diagnóstico 
em território nacional. É de realçar que no de-
curso deste projeto foram realizados 15 717 
testes: 6 046 testes de VIH, 2 951 de He-
patite C, 2 304 de hepatite B e 4 416 testes 
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de sífilis e foram formados 71 técnicos de 16 
ONGs, de forma a estandardizar procedimen-
tos de rastreio e a garantir a monitorização de 
qualidade e a referenciação de casos para o 
SNS. Ao nível da infeção por Streptococcus 
agalactiae ou Lancefield group B streptococci 
(GBS), o projeto promovido pela Associação 
para a Investigação e Desenvolvimento da Fa-
culdade de Medicina levou a cabo a caracteri-
zação de amostras da população Portuguesa 
e Islandesa, envolvendo um grande número 
de laboratórios de microbiologia clínica dos 
dois países, permitindo melhorar o sistema de 
vigilância laboratorial e a produção de infor-
mação sobre a infeção de GBS, incluindo a 
suscetibilidade aos antibióticos mais frequen-
temente usados, contribuindo para uma ade-
são mais forte a políticas de prevenção com 
antibióticos para as infeções neonatais e para 
uma melhor gestão das infeções nos adultos.

Os projetos EEA Grants focaram-se em 
três áreas de intervenção. De que forma 
podem ser desenvolvidas estas áreas?  
Dentro destas áreas consideramos que ques-
tões como a resistência a antibióticos, o con-
trolo de doenças transmissíveis (VIH, tubercu-
lose), a promoção da saúde mental em grupos 
mais vulneráveis da população, a deteção e o 
tratamento da depressão, a obesidade infantil 
e a promoção da alimentação saudável deve-
rão continuar a ser alvo de investimento, dado 
o atual contexto nacional de saúde.  

Qual a importância do apoio dos Países 
Doadores (Noruega, Liechtenstein e Is-
lândia)?
O apoio dos países doadores permitiu criar 
mais uma oportunidade de financiamento para 
projetos na área da saúde pública em Portugal, 
facto que se reveste da maior importância se 

consideramos os constrangimentos económi-
cos do país. O financiamento atribuído permi-
tiu o estabelecimento de relações bilaterais 
entre os promotores dos projetos nacionais e 
instituições académicas e de solidariedade so-
cial dos países doadores, bem como de países 
terceiros, que como se compreende, irá igual-
mente revestir-se da maior importância para a 
disseminação de resultados e para a sustenta-
bilidade dos projetos, que constitui igualmente, 
um dos objetivos do programa.  

O que é que Portugal pode aprender 
com estes países na área de saúde?
Ao nível das doenças transmissíveis a me-
lhor performance demonstrada pela Norue-
ga em indicadores de saúde, como o número 
de mortes por VIH por 100 000 habitantes 
(0.2 vs 6,6 em Portugal) e a taxa de mortali-
dade por tuberculose por 100 000 habitan-
tes (0,09 vs 1,3 em Portugal), demonstram 
que de facto, a tradução das melhores prá-
ticas e políticas dos países doadores para a 
redução destas taxas, se reveste de elevada 
importância. Adicionalmente, os países doa-
dores enfrentam os mesmos desafios em 
saúde que Portugal, nomeadamente o en-
velhecimento da população e uma elevada 
prevalência de doenças crónicas não trans-
missíveis, como as doenças cardiovascula-
res e o cancro. A criação de parcerias entre 
estes países e Portugal permite a transpo-
sição de conhecimento, a disseminação de 
boas práticas, a discussão e o encontro de 
soluções comuns para o bem da saúde das 
populações de todos os países envolvidos, 
numa perspetiva win-win.
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