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PLANO DE ACÇÃO, DO ANO DE 2002 

 
 
1. Consolidar a Rede e dotá-la de meios humanos e materiais indispensáveis 

ao seu funcionamento: 
 
 Contratar Técnico de Secretariado; 
 Contratar em regime de Avença um Técnico de Contas 
 Manutenção dos serviços de ligação à Internet/Manutenção do Web Site; 
 Adquirir serviços de ligação ao Instituto Nacional de Estatística, no âmbito da avaliação 

e monitorização dos projectos locais de cidades saudáveis. 

 

2. Zelar pelo cumprimento dos princípios e estratégias da saúde para todos 
por forma a elevar o nível da saúde da população de cada município: 

 
 Apoiar os municípios, designadamente através da disponibilização de informação para a 

elaboração do Perfil e Plano de Desenvolvimento em Saúde; 

 Pesquisar as fontes de financiamento existentes com interesse no âmbito do projecto; 

 Avançar na definição do Observatório da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. 

 

3. Consolidar e expandir a Rede: 
 
 Alargamento da Rede através da promoção da adesão de novos municípios; 
 Apresentar a Rede Portuguesa junto da Associação Nacional de Municípios; 
 Reforçar o papel da Rede Portuguesa junto da Área Metropolitana de Lisboa; 
 Reuniões de apresentação da Rede Portuguesa com Associações de Municípios; 
 Troca de experiências de boas práticas em saúde, entre os Municípios da Rede; 
 Trabalhar em parceria com a OMS, por forma a colocar as questões de promoção da 

saúde nas agendas dos decisores a nível local e nacional; 
 Aprofundar a colaboração e entendimento com a Direcção Geral de Saúde. 
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4. Promover e divulgar o projecto e a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. 
 
 Desenvolver uma relação de trabalho com a rede francesa / rede francófona com base 

nos objectivos comuns; 

 Participar nas reuniões de trabalho da Rede Nacional de Cidades Saudáveis; 

 Participar nas reuniões de trabalho Internacionais da Rede das Redes Nacionais de 

Cidades Saudáveis; 

 Participar em seminários / workshops nacionais e internacionais fundamentais para o 

desenvolvimento da rede; 

 Traduzir e editar para Português documentos produzidos pela O. M. S., que se 

considerem fundamentais para o desenvolvimento do trabalho da Rede Portuguesa e 

para a divulgação do projecto em termos nacionais; 

 Editar materiais de divulgação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis; 

 Editar boletim “Notícias da Rede” (Newsletter), semestralmente, de forma a dar 

conhecimento do trabalho desenvolvido pela Rede e pelas cidades que a constituem na 

óptica da saúde urbana; 

 Divulgação do Prémio de Reconhecimento Científico “Rede Portuguesa de Cidades 

Saudáveis” 

(Prémio a atribuir ao melhor trabalho científico / investigação desenvolvido em Portugal e 

que aborde as questões da saúde urbana) 

 

4.1.  Aprofundar o protocolo com a Escola Nacional de Saúde Pública. 
 
 Formação para técnicos da Rede Portuguesa; 
 Realização de um Workshop em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública e 

Organização Mundial de saúde para os responsáveis políticos e dirigentes dos 

Municípios que formam a Rede Portuguesa e outros potenciais municípios que 

pretendam integrar a Rede. 

 
4.2. Desenvolvimento de um projecto com base numa temática comum 

nomeadamente (a título de exemplo): 
 
 Alimentação Saudável; 

 Exercício Físico; 

 Toxicodependência. 
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4.3. Semana da Rede: 
 
 Preparar a realização do 1º Fórum Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, a ter 

lugar no 1º semestre de 2003; 

 Entrega dos prémios “Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis”; 

 Apresentação do livro “Planeamento Urbanístico Saudável”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


