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EIXO DE INTERVENÇÃO FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E EMPREGO 

     

OBJETIVOS INDICADORES 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 
PRESSUPOSTOS 

    

Reforço da qualificação dos jovens e adultos para a empregabilidade    

     

ATIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSÁVEL RECURSOS ORÇAMENTO 

    

1 
Desenvolvimento de ações de informação e de divulgação sobre ofertas de 
educação e formação dirigidas a toda a população interessada.  

Sempre que necessário 
CQ do Agrupamento 

de Escolas de 
Monserrate 

Espaço na Junta de freguesia ou noutra 
entidade interessada; papel, recursos 

informáticos, etc, fornecidos pela 
escola. 

Não tem 
custos 

2 
Informação, orientação e encaminhamento de jovens/adultos para ofertas de 
ensino e formação profissional 

Sempre que necessário 
CQ do Agrupamento 

de Escolas de 
Monserrate 

Espaço na Junta de freguesia ou noutra 
entidade interessada; papel, recursos 

informáticos, etc, fornecidos pela 
escola. 

Não tem 
custos 

3 
Desenvolvimento de processos de RVCC (reconhecimento, validação e 
certificação das competências)  

Sempre que necessário 
CQ do Agrupamento 

de Escolas de 
Monserrate 

Espaço na Junta de freguesia ou noutra 
entidade interessada. 

Não tem 
custos 

4 
Colaboração nas actividades desenvolvidas pela CSF (organização, 
execução, divulgação, avaliação), dentro das possibilidades e competências 
do Agrupamento de Escolas de Monserrate.  

Ao longo do ano 
Representante na 

CSF do AEMonserrate 
Recursos próprios e/ou fornecidos pela 

CSF 
A indicar pela 

CSF 
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                                                                                              “Saudavelmente” 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO  
     

OBJETIVOS PRESSUPOSTOS (breve contextualização da atividade) 
    

- Revelar a agricultura doméstica como uma prática com efeitos benéficos ao nível do bem estar físico, 
psicológico e emocional; 

- Dotar os participantes de conhecimentos básicos e de técnicas simples que permitem inicial uma 
pequena horta doméstica  

- Transmitir aos profissionais formas de intervenção e promoção da saúde mental através de pequenos 
projectos agrícolas.  

Tendo em conta que a criação de pequenas hortas ou mesmo jardins de rendimento em vasos de fácil uso 
pode ser uma atividade ocupacional com efeitos benéficos a nível psicoemocional, o objetivo é incentivar 
os participantes a que analisem e definam um plano de implementação, dotando-os das competências 

básicas e de iniciação. Em relação ao técnicos, pretende-se que acedam a informação não só sobre a área 
e técnicas agrícolas mas também sobre intervenção em modelo de projecto, recorrendo-se ainda à partilha 

de boas práticas nesta matérias e de projectos modelo que sirvam de mote e inspiração.   
     

ATIVIDADES INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO 
    

1 

Workshop de “Agricultura Terapêutica” 
(Primeira parte dirigida separadamente a público em 

geral e utentes de entidades parceiras em 
acompanhamento devido a problemáticas de foro 

mental e a publico profissional que pretende 
desenvolver projectos nas suas entidades – 

Segunda parte com prática comum com todos os 
participantes)  

- nº de participantes (máx de 15 em 
cada grupo; 30 no total) 

- resultados da avaliação de satisfação 
com os participantes ou seus 

representantes 
 

Junho 
Sábado de manhã 

9.30 – 12.30 
  

Patrícia Labandeiro 
(Despertar) 

- colaboração de duas 
formadoras da área 

agrícola 
- materiais para 

componente prática  
- dois vasos com sementes 

para cada participante 
iniciar a sua mini horta ou 

jardim de rendimento 
 

120€  
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                                                                                                “ Bora lá para as artes” 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO PREVENÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO NA JUVENTUDE 
     

OBJETIVOS PRESSUPOSTOS (breve contextualização da atividade) 
    

- Informar e alertar os jovens para a importância da Saúde para além do físico; 
- Proporcionar o contacto dos jovens com realidades de perda/falta de saúde mental, através de filmes 

subordinados ao tema; 
- Proporcionar aos jovens uma experiência potenciadora da sua criatividade e expressão através da 

arte; 
- Promover a prevenção através do “fazer” ao invés do simples “ver” ou “ouvir”.   

Considerando que as nossas ações presentes podem ter, e têm, consequências no nosso futuro, é 
importante iniciar a prevenção e a sensibilização para a Saúde Mental desde cedo. Estas atividades têm 

como principal objetivo chegar a uma população jovem, em situação de risco ou não, informando e 
sensibilizando para a importância do cuidado da saúde mental através da arte – mais especificamente o 

Cinema e a Música, como formas de expressão artística muito populares entre os jovens.  
     

ATIVIDADES INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO 
    

1 

Dinamização de um “Ciclo de Cinema” para jovens 
(utentes das instituições, alunos dos agrupamentos 

de escolas, e outros da comunidade) - Serão 
selecionados três filmes que abordem o tema da 
Saúde Mental, a exibir ao Sábado, de tarde, no 

Auditório da ACEP, em três meses diferentes. No 
final de cada exibição, será realizado um 
debate/reflexão com os jovens presentes. 

- Nº de participantes  
- Registos fotográficos 

- Registo das ideias resultantes das 
reflexões finais  

28/Setembro 

26/Outubro 

23/Novembro 

(a confirmar) 
Ou para 2020 

ACEP  

APPACDM (Fernanda 
Albuquerque) 

Casa dos Rapazes (Diana 
Cameira) 

Lar de St.ª Teresa  
(Marina Ataíde) 

Auditório da ACEP (90 
lugares) 
Filmes 

Máquinas para exibição 
dos filmes (Parceria com a 

AO Norte) 

Não tem 
custos 

2 

Hip Hop pela Saúde Mental - Serão convidados 
elementos do Coletivo 258 – Grupo de Viana do 
Castelo que faz música Hip Hop de cariz interventivo 
– para dinamizarem, com o contributo de jovens 
(utentes das instituições, alunos dos agrupamentos 
de escolas, e outros da comunidade), a criação de 
uma letra alusiva à temática da Saúde Mental.  

Simultaneamente, um profissional de Graffiti 
construirá, com os jovens, uma imagem que traduza 
o tema, que se pretende que seja, posteriormente, 

pintada numa parede da cidade. 

- Nº de participantes  
- Registos fotográficos Novembro 

APPACDM (Fernanda 
Albuquerque) 

Casa dos Rapazes (Diana 
Cameira) 

Lar de St.ª Teresa  
(Marina Ataíde) 

Espaço com capacidade 
para acomodar/sentar o 

público, e, 
simultaneamente, para 
dinamizar o trabalho de 
Graffiti (Teatro Sá de 
Miranda/Café Teatro); 

 
Material de Graffiti 

(tintas/sprays) e outro 
material de desgaste 

(papel, telas). 

+/- 30€ Cada 
Artista 
(Coletivo 258 
e Graffiti) - a 
confirmar 

+/- 60€ 
Sprays/Tintas 

e outro 
material 
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                                                “Se não cuidares de ti, quem cuidará?” 

 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO  
     

OBJETIVOS PRESSUPOSTOS (breve contextualização da atividade) 
    

- Promover comportamentos que fortalecem a saúde integral e o bem estar emocional; 
- Dar a conhecer novas práticas (contacto com natureza, meditação e ioga) que possam ser adotadas 

e mantidas como parte de um estilo de vida equilibrado; 
- Fornecer conhecimentos e informações fundamentadas e úteis sobre opções alimentares 

relacionadas com o bem estar físico e mental; 
- Proporcionar uma experiência prazerosa que leve os participantes a integrar futuramente estas 

práticas nas suas rotinas e a diminuir a probabilidade de prevalência de sintomatologia depressiva e 
ansiosa.   

Tendo em conta que o impacto do ritmo de vida da sociedade atual está associado a sintomatologia 
ansiosa e a desequilíbrios alimentares com consequências graves para a saúde mental das populações e 

fundamentados em estudos válidos e orientações da OMS sobre os benefícios da atividade física na 
natureza, meditação e ioga, esta atividade pretende proporcionar sentimentos positivos de bem estar que 
levem os participantes a desejar incluir estas práticas nas suas rotinas. A forma como nos alimentamos e 
cuidamos (ou agredimos) o nosso corpo tem um forte impacto na saúde física e mental, pelo que receber 
aconselhamento especifico sobre hábitos alimentares que potenciam o bom humor, a vitalidade e a força 
do nosso sistema imunitário, será muito útil para os adultos que pretendem integrar uma rotina saudável a 
este nível e assim prevenir sintomatologia típica das doenças mentais que mais prevalecem atualmente, 

nomeadamente a sintomatologia depressiva e ansiosa.   
     

ATIVIDADES INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO 
    

1 

Caminhada (com momentos de contacto com 
natureza e meditação) + Aula de Ioga + Workshop 
breve sobre nutrição para uma boa saúde mental  
(Piquenique partilhado com análise nutricional)  

 
(Atribuir designação apelativa à experiência)   

- nº de participantes  
- resultados da avaliação de satisfação 

com os participantes ou seus 
representantes 

- interesse dos participantes em dar 
continuidade às atividades 

experienciadas  

Fim de Maio ou  
Início de Junho 

Sábado 
8.30 – 14.30  

Patrícia Labandeiro 
(Despertar), Paula Alves 

(Qualifica – ESM) e Marina 
Ataíde (Lar Sta. Teresa) 

- águas e fruta para 
oferecer aos participantes 
- flyers sobre a atividade e 

seus objetivos  
- colaboração de 

professora de Ioga 
- colaboração de 

nutricionista  
 

150€  
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                                              “Felicidade que vem, saúde que fica” 

 
 

 

 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO  
     

OBJETIVOS INDICADORES FONTES DE INFORMAÇÃO PRESSUPOSTOS 
    

     
     

ATIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSÁVEL RECURSOS ORÇAMENTO 
    

1 Sessão de ioga nidra (20 a 30 pessoas) 
 Outubro 2019 (dia a indicar) 

Professora de ioga Alexandra Santos -937 
265913; 

https://www.facebook.com/hathayogaepilates/-
 (disponível - a confirmar disponibilidade 

dia/hora) 
 

Ginásio pequeno ou sala de Animação, na 
Escola Secundária de Monserrate (ou outro 
espaço, se for no fim de semana);  tapetes, 

colchões, mantas, blocos de ioga (a 
disponibilizar pela escola/professora) 

 

50€ 

2 Animação Desportiva na Praia Norte Domingo na Praia Norte 

Divisão de Desporto – 
(Animação Desportiva, aos domingos, na 

Praia Norte) 
 

Podem ser feitas sugestões/propostas de 
atividades e, eventualmente, solicitada a 
colaboração de um Técnico da área para 

organização das mesmas. 
 

Recursos humanos das associações 
desportivas presentes. 

Atualmente, não estão a ser dinamizadas 
essas atividades mas poderão vir a ser 

propostas 
 

Não tem 
custos 
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                                              “Saúda-te” 

 
 
 

 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL  
     

ATIVIDADES INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS RECURSOS ORÇAMENTO 
    

1 

Campeonato de Bócia 
Entre as diferentes instituições com respostas a 

séniores da freguesia 

- Percentagem de instituições envolvidas Nr. 
de participantes 
- Taxa de execução das atividades 
- Satisfação dos participantes (>3) 

Maio a outubro 
2019 

  
ACAPO / APPACDM 

Kit’s Bócia 
Transporte dos 

participantes entre as 
diferentes instituições 

300€ 

2 

Felicidário – O Calendário da Felicidade 
Mural colaborativo de 12 peças elaboradas pelos 

beneficiários das respostas direcionadas a séniores 
da freguesia, sobre a Felicidade e Saúde Mental +  
(inspirado na exposição Pulsar Viana de Tiago Arieira) 

- Taxa de execução das peças (12/12) 
- Execução da exposição/Mural 
- Percentagem de instituições envolvidas 
- Nr. de participantes 
- Satisfação dos participantes (>3) 

Maio a setembro 
2019 HOPE Rede + Malha 

Estrutura de exposição 300€ 

3 
Ação de informação 

Cuidadores informais e familiares 
- Nr. de ações realizadas 
- Nr. de participantes / ação 
- Satisfação dos participantes (>3) 

Maio a novembro 
2019 UCC 

Sala de formação 
Computador portátil 
Projetor multimédia 
Tela para projeção 

50€ 

4 
Dia da Saúde Mental - Convívio intergeracional 

Mostra de resultados/produtos do PA2019 

- Nr. de participantes no convívio 
- Percentagem de atividades realizadas 
relacionadas com o tema anual da CSF 
- Percentagem de participantes no convívio 
relacionados com as atividades desenvolvidas 
ao longo do ano 
- Satisfação dos participantes (>3) 

Outubro 2019 Qualificadora A definir 1000€ 


