Comissão Social de Freguesia- Grupo de Trabalho Saúde

Ficha de Programação de Atividades 2019
Operacionalização
Área Estratégica

Objetivo Geral

Objetivos
especificos

Ações

Metas

Saude Mental

Educação para a Saúde

Responsáveis/ Intervenientes

Indicadores /impacto no
território

Nº de sessões
Faculdade de Medicina Dentária
Nº de entidades
Março a Maio
e CSPCJB E ASVP
Nº de participantes
Nº de questionários de avaliação
Sessão de
Nº de sessões
Sensibilizar para
esclarecimento e
Nº de entidades
cuidados de saúde
promoção de
Nº de participantes
oral
saúde oral
Séniores e auxiliares Centro de dia e SAD Faculdade de Medicina Dentária
Março a Maio Nº de questionários de avaliação
de 1 IPSS
ASVP e Lar de CSPSJB
e CSPCJB E ASVP
Nº de sessões
Nº de entidades
Promover a saúde
Nº de participantes
oral da comunidade
Nº de questionários de avaliação
Nº de sessões
em geral
Sessão de
Nº de entidades
Divulgar técnicas
JI CSPSB e Projeto
Demonstração de
Faculdade de Medicina Dentária
de escovagem de
2 instituições
SELIFIE, Reino da
data a agendar Nº de participantes
escovagem nas
1 Centro Paroquial com JI
dentes
Imaginação e Irmas
Nº de questionários de avaliação
escolas
Pais de alunos,
educadores e
Auxiliares

Saúde Oral

Público-Alvo

Calendarizaçã
o

Rastreio Oral com
relatório
Observar e detetar diagnóstico de
problemas de
estado de saúde
higiene oral
oral
Elaborar uma
base de
diagnostico para
determinar
numero de
situações com
doença mental
Identificar e
(depressão,
quantificar
psicoses,
situações de
toxicodependênci
doença mental
as)
Reforçar o
diagnóstico das
Analisar circuitos
Elaborar um
situações de doença
de
relatorio de
mental
encaminhamento e constrangimentos
Identificar
Levantamento de
potenciais locais e
locais ou
Capacitar
serviços de
estruturas com
Capacitar
profissionais para
profissionais de
serem agentes na
ferramentas de
implementação de
intervenção
estratégias de
preventiva de
Implementação
prevenção de
comportamentos de comportamentos do programa de
de risco junto de Formação Eu e os
riscos nos
adolescentes
Outros da Dicad
adolescentes
Recolha de
receitas de sopas
saudáveis
elaboração de
Livro de receitas
Sensibilizar para a lançamento do
Promover hábitos de importância do livro
alimentação saudável consumo de sopa "Sop´Alvalade"
Formação de

Capacitar
Sensibilizar para a agentes em
profissionais em
linguagem digital literacia sobre
literacia sobre saude
sobre saúde
saude
Nota Explicativa: nos indicadores de medida ter em conta :
Taxa de execução física (nº ações executadas/nº ações planeadas)
Taxa de abrangência (nº participantes/nº participantes previstos)
Avaliação de satisfação (nº de avaliações ≥ 4/ nº total de avaliações) escala 1 (-) a 5 (+)
Nº de organizações beneficiárias/nº total de organizações potenciais beneficiárias
Taxa de abrangência de profissionais/agentes nº de participantess/nº total de potenciais participantes

JI CSPSJB

1 Humanidades;
Projetos de
1 Humanidades;
Faculdade de Medicina Dentária
Projetos de Ocupação Ocupação de Tempos
1 Centro Paroquial com JI e 1 Março a Maio
Livres e Centro de
de Tempos Livres e
centro Paroquia com C dia e SAD
Centro de Dia e SAD Dia e SAD ASVP, Lar
de CSPCJB
ASVP, Lar de CSPCJB

Março a
Outubro
Serviços de
Processos de
Atendimento Social e atendimento social e
Saude
saude

Entidades da CSFA

Profissionais de
instituições que
trabalhem com
adolescentes

Crianças e Jovens de
Crianças e Jovens de IPSS e Centros de
IPSS e Centros de Dia
Dia

Entidades da CSFA

Técnicos das diversas
Entidades

Nº de sessões
Nº de entidades
Nº de participantes
Nº de relatórios emitidos
Nº de questionários de avaliação

Nº de entidades envolvidas
Nº de processos de atendimento
Nº de situações identificadas
Nº de situações sem resposta
Nº de entidades
Nº de profissionais
Nº de participantes

Técnicos dos Serviços de
Atendimento Social e Saude

Outubro a
Dezembro

DICAD

Maio a
Dezembro

Nº de ações

Maio e Junho

Nº de participantes

Julho a
Setembro

Nº de receitas

Outubro
Abril a
Dezembro

Nº de participantes
Nº de ações
Nº de participantes

