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Resumo: 

Objectivos: Quantificar a população residente com 65 anos ou mais anos de idade 

abrangida por áreas de servidão de Equipas de Cuidados Continuados Integrados, para 

Portugal Continental, considerando um tempo de 60 minutos relativos à viagem, pelos 

profissionais de saúde, na condução de um veículo ligeiro. 

Métodos: A partir da localização do centro geográfico de cada Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados (dados de entrada no sistema), calcular a respectiva área de 

servidão, com base na aplicação “Service Area Solver”, parte integrante do ambiente 

“ArcGIS Network Analyst” e que está incorporado no Sistema de Informação 

Geográfica sob o licenciamento da “Environmental Systems Research Institute”. 

Resultados: Os resultados demonstram que com este novo conceito de áreas de 

servidão, o número total de Equipa de Cuidados Continuados Integrados (280 à data da 

escrita deste artigo) abrangem um maior número de população residente com 65 ou 

mais anos de idade em toda a área geográfica correspondente ao território de Portugal 

Continental, comparativamente com o tipo de cobertura actual. 

Conclusões: Os autores deste estudo sugerem ser urgente o aumento da capacidade de 

intervenção destas equipas, pois podem ser configuradas para responder com grande 

proximidade territorial a uma maior proporção de população residente com 65 ou mais 

anos de idade, garantindo assim algumas economias, nomeadamente em tempo e em 

recursos. 

 

Palavras Chave: Envelhecimento; População residente com 65 ou mais anos de idade; ; 

Rede rodoviária; Equipas de Cuidados Continuados Integrados; Sistemas de Informação 

Geográfica. 

 

 



Abstract: 

Objectives: To find how many elderly persons with 65 years and older are within a 

service area of each Integrated Continuous Care Team, for the Portugal main territory, 

taking into account a certain travel time spent by health professionals when  driving a 

vehicle, notably 60 minutes. 

Methods: Based on the geographic center of each Integrated Continuous Care Team, we 

calculate the respective service area, based on the “Service Area Solver”, developed 

under the “ArcGIS Network Analyst” environment, belonging to the Geographic 

Information System licensed by the Environmental Systems Research Institute. 

Results: The proportion of elderly residents covered by ECCI teams increased from 

84.7% to 98% when considering the ECCI service areas instead of the geographic 

division based on the Municipalities. 

Discussion: The results show that with this new concept of service areas, the total 

number of Integrated Continuing Care Teams (280 at the time of writing this article) 

covers a larger number of resident population aged 65 or older across the geographic 

area of Portugal main territory, compared to the current type of coverage. 

Conclusions: The authors suggest being urgent to raise the intervention capacity of 

above mentioned teams, because they can be configured to respond with great impact in 

terms of population coverage, thus ensuring some savings, either in time or in resources. 
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