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A unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP) concentra, organiza e disponibiliza, no 

contexto global do agrupamento de centros de saúde (ACES), a oferta de cuidados em áreas 

como a fisioterapia, a higiene oral, a psicologia, a nutrição, o serviço social, a terapia ocupacional, 

o diagnóstico radiológico e laboratorial, diversas especialidades médicas, entre outros. 

Tem uma dupla MISSÃO: prestar serviços complementares às actividades das restantes unidades 

funcionais do ACES e contribuir para a promoção da saúde e prevenção da doença na população 

da sua área geográfica, para obter ganhos em saúde sustentáveis ao longo do ciclo de vida.  

A EQUIPA da URAP é de natureza mais complexa e distinta da das restantes unidades. Configura 

uma bolsa de recursos e competências especializados que partilha serviços com as restantes 

equipas para completar as suas dinâmicas e competências. Por isso, é a mais aberta, flexível e 

generosa de todas as unidades. É, também, a de gestão e coordenação mais complexa e difícil.  

A URAP contribui para incentivar a criatividade e o desenvolvimento em geometrias variáveis de 

todo o ACES. Tem como ATRIBUIÇÕES gerir de forma racional os seus recursos, assegurar e 

rentabilizar serviços de consultoria e assistenciais, colaborar na organização de ligações 

funcionais com os hospitais ou em parcerias com a comunidade, participar na formação dos seus 

profissionais e conduzir ou participar em projectos de investigação em saúde.  

Numa óptica de promoção da saúde, prevenção e prestação de cuidados na doença, a CARTEIRA 

DE SERVIÇOS da URAP integra três tipos de abordagens: 

 Actividades desenvolvidas pelos seus profissionais no âmbito dos processos e projectos 

que podem ser realizados por outras unidades, como, por exemplo, dos cuidados 

continuados integrados. 

 Actividades de resposta a necessidades e procura expressa, por referenciação a partir de 

outras unidades, tais como as de consultoria e serviços assistenciais, onde se incluem 

exames de diagnóstico, atendimento social, consultas de especialidade e outras 

respostas, quer realizadas individualmente ou em grupo;  

 Projectos próprios, inovadores, criados em função das necessidades da comunidade e 

também actividades transversais a todo o ACES, como as de desenvolvimento 

profissional e humano das suas equipas e profissionais.  

A operacionalização das ligações funcionais com os hospitais e com os recursos da comunidade 

promove a continuidade de cuidados e facilita o acesso a cuidados especializados e aos recursos 

das redes sociais.  

A gestão centralizada dos seus recursos permite desenvolver projectos e actividades com a 

possibilidade de criar sinergias combinando saberes de várias áreas profissionais. 

O apoio às outras unidades assenta na partilha de objectivos que, ao se tornarem comuns, fazem 

com que a acção da URAP e o sucesso das intervenções dos seus profissionais tenha repercussões 

positivas nos resultados das outras unidades e na população, uma vez que o conjunto do trabalho 

das equipas de todas as unidades funcionais determina os resultados alcançados pelo ACES.  
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