
O papel das políticas públicas na 
promoção do bem-estar e 

desenvolvimento saudável das 
crianças e jovens dos 0 aos 18 anos

Saúde e Educação

Grupo de Trabalho A



01

INTRODUÇÃO



Áreas abrangidas

• Populações-alvo: 
• Primeira Infância (0-6 anos) 
• Crianças na escola (6-18 anos)

• Áreas: 
• Literacia em saúde
• Atividade física
• Alimentação saudável
• Saúde visual e auditiva
• Prevenção de acidentes

• Intersecções com outros grupos de trabalho: 
• proteção social
• ambientes seguros



Introdução

• Promoção de Saúde e bem-estar na primeira infância: que políticas?

• Escola enquanto espaço relevante na vida das crianças e jovens;

• Saúde Escolar em Portugal desde 1901;

• Promoção da Saúde na Escola:
• Capacitar as crianças e jovens,

• Prevenir o risco de doenças, 

• Promover comportamentos saudáveis. 



Âmbito e objetivo

• Conhecer que políticas existem de promoção de saúde e bem-estar na primeira 
infância

• Conhecer que intervenções existem nas escolas em Portugal para promover a 
saúde das crianças e jovens

• Servir de base para a elaboração de recomendações que permitam uma ação 
intersectorial 

Avaliar as políticas públicas de promoção da saúde e apoio ao bem-
estar das crianças e jovens em Portugal. 

OBJETIVO
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MÉTODOS



Métodos

• Identificação de problemas de saúde relevantes para a população em 
estudo;

• Identificação das políticas públicas;

• Análise das políticas públicas:
• Tipo de política,

• Âmbito,

• Conteúdo,

• Nível de implementação,

• Indicadores.
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PRIMEIROS RESULTADOS



Políticas Públicas – nível nacional

• Constituição da República (1976) e Lei de Bases da Saúde (1990) –
direito à saúde:

• Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) – refeições subsidiadas ou 
gratuitas; saúde escolar tem como finalidade o acompanhamento do 
saudável crescimento e desenvolvimento dos alunos .

• Programa Nacional de Saúde Escolar (mais recente: 2015)

• Programa de Leite Escolar (mais recente: 2011)

• Regime de Fruta Escolar (2009)

• Educação sexual (2009)



Programa Nacional de Saúde Escolar 2015
EIXO 1 – CAPACITAÇÃO

1. Saúde mental e competências socioemocionais; 

2. Educação para os afetos e a sexualidade; 

3. Alimentação saudável e atividade física; 

4. Higiene corporal e saúde oral; 

5. Hábitos de sono e repouso; 

6. Educação postural; 

7. Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras 
substâncias psicoativas, bem como de comportamentos aditivos 
sem substância.



Programa Nacional de Saúde Escolar 2015
EIXO 2 – AMBIENTE ESCOLAR E SAÚDE

1. Desenvolvimento sustentável

2. Ambiente escolar seguro e saudável;

3. Avaliação dos riscos ambientais para a saúde;

4. Prevenção dos acidentes e primeiros socorros.



Programa Nacional de Saúde Escolar 2015
EIXO 3 – CONDIÇÕES DE SAÚDE

1. Saúde de crianças e jovens;

2. Necessidades de saúde especiais*;

3. Saúde de docentes e não docentes.

* Necessidades de saúde especiais são as que resultam de problemas de saúde com impacto na funcionalidade e 
necessidade de intervenção em meio escolar, como sejam, irregularidade ou necessidade de condições especiais na 
frequência escolar e impacto negativo no processo de aprendizagem ou no desenvolvimento individual



Programa Nacional de Saúde Escolar 2015
EIXO 4 – QUALIDADE E INOVAÇÃO 
EIXO 5 – FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE ESCOLAR
EIXO 6 – PARCERIAS
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PRÓXIMOS PASSOS



Próximos passos

• Continuação da recolha de políticas públicas relevantes;

• Análise do conteúdo do PNSE 2015 (enfoque nos eixos 1, 2 e 3)

• Envio de questionários:
• ARS – recursos humanos existentes, escolas e população escolar cobertas; 
• SRS – iniciativas nas RAA e RAM;
• Municípios – iniciativas a nível local direcionadas para a primeira infância e crianças em idade 

escolar 

• Análise de políticas públicas:
• Descrição do processo de implementação das políticas públicas,
• Grau de execução, 
• Identificação de omissões e falhas;

• Conclusões e recomendações.




