FICHA DE PROJETOS E AÇÕES

Titulo do projeto/ação
Departamento/Divisão
Palavras-chave
(as três principais)

Projeto “Mediadores para a Saúde”
Divisão de Promoção de Saúde
Jovens Mediadores para a Saúde | Formação| Promoção
e Educação para a Saúde

Descrição/caracterização

Realização de um conjunto alargado de ações e
atividades de Educação para a Saúde nas áreas da
Prevenção das Toxicodependências e Outros
Comportamentos de Risco e ainda da Saúde Alimentar,
incluindo a organização de uma plataforma de
mediadores para a saúde na freguesia de Caneças. Esta
plataforma, constituída por alunos, terá a intenção de
consciencializar ativamente os restantes jovens
estudantes dos estabelecimentos de ensino desta freguesia
para a sua responsabilidade relativamente à mudança
social de mentalidades e comportamentos, com vista à
prevenção de problemas de saúde pública e à promoção
de hábitos de vida saudáveis.
• Alertar os jovens para vários problemas de Saúde
Pública;
• Envolver os estudantes numa estratégia para
despertar na comunidade da freguesia de Caneças,
uma cultura de promoção da saúde, que obriga ao
conhecimento dos indicadores de saúde e à adoção de
estilos de vida saudáveis;
• Realização de campanhas de informação, debates e
iniciativas, pensadas, organizadas e implementadas
pelos jovens estudantes com a devida orientação
técnica, lúdica e pedagógica dos professores das
escolas envolvidas.

Objetivos

Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade

Destinatários

Entidade promotora
Entidades parceiras

Projeto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências (PECPT); Interesse e
disponibilidade das entidades e instituições promotoras e
parceiras em continuar a participar
Alunos, Professores, auxiliares de ação educativa,
manipuladores de alimentos, pais e encarregados de
educação, bem como restante comunidade educativa
alargada
Junta de Freguesia de Caneças
Câmara Municipal de Odivelas, através da DPS; Escola
EB 2,3 dos Castanheiros; Escola Secundária de Caneças;

Horizonte da execução
Situação atual
Entidade financiadora
Programa de financiamento
Orçamento global
Despesas elegíveis globais
Financiamento global
Resultados esperados
Inconvenientes da não
realização
Nível de prioridade de
execução de acordo com
objetivos para a área
Contacto do responsável
E-mail
Website

Projeto Távola Redonda
Data de início: Ano letivo 2006/07
Data de fim: (sem fim previsto)
Realizado anualmente

Não implica custos diretos ao Plano e Orçamento da DPS

Prevenção em Meio Escolar não eficaz; Ausência de uma
resposta integrada e eficaz na área da Educação para a
Saúde nesta freguesia
Baixa

Média

Alta

x
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