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INTRODUÇÃO



Introdução

• Relevância crescente dos determinantes sociais e económicos;

• Experiências e hábitos adquiridos na infância têm um papel relevante 
em todo o ciclo de vida;

• Variáveis sociais e económicas:
• influenciam o estado de saúde e o desenvolvimento,

• perpetuadoras de desigualdades sociais, 

• Contribuem para desigualdades em saúde; [1]

[1] Glymour et al. (2014)



Âmbito e objetivo

• Compreender como determinantes sociais e económicos podem ter 
impacto no seu estado de saúde e no seu bem-estar. 

• Conhecer mais aprofundadamente como influenciam saúde, 
particularmente nas crianças e nos jovens 

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

Avaliar as políticas de promoção da saúde e apoio ao bem-estar das 
crianças e jovens (0-18) no setor social e da economia (emprego, 

rendimento, desigualdades, educação e seg. social). 

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



a) Identificação dos problemas de saúde

• Problemas de saúde com maior 
prevalência e incidência na 
população em estudo;

• Relevância dos determinantes 
sociais e de economia;

• Lógica de percurso de vida, 
desde os 0 até aos 18 anos de 
idade.

1. Obesidade

2. Saúde mental

3. Acidentes

4. Saúde oral



b) Identificação determinantes: 1. Obesidade

• Parentalidade e mercado de trabalho (ex.: licenças, desemprego);

• Literaria em saúde;

• Pobreza, rendimento e apoios sociais;

• Impostos produtos básicos e não saudáveis (ex.: sal, açúcar, gordura);

• Marketing de produtos não saudáveis;

• Incentivos à alimentação e exercício (vouchers, benefícios fiscais);

• Políticas de indústria alimentar (produção de alimentos, doses, oferta);

• Alimentação gratuita/subsidiada nas escolas (ex.: PERA);

• Desigualdades na prática de atividade física (desfavorecidas, etnias, sexo).



b) Identificação determinantes: 2. Saúde mental

• Rendimento, pobreza, emprego e apoios sociais (stress, tempo nos 
transportes, parentalidade e organização familiar);

• Literaria em saúde;

• Fatores do contexto sociocultural (pares, expectativas da sociedade, 
estigma, influência da família e amigos, modelos e papéis sociais);

• Acesso a serviços de saúde (primários, especializados, continuados, 
recursos humanos, convencionado, estruturas da comunidade);

• Acompanhamento e cuidadores informais;

• Consumo de substâncias aditivas;

• Assédio, maus tratos, bullying.



b) Identificação determinantes: 3. Acidentes

• Rendimento, pobreza, emprego e apoios sociais;

• Literaria em saúde;

• Transporte de crianças em automóveis e uso de sistemas de proteção 
(sistemas adequados à idade, cinto de segurança, etc.);

• Habitação e organização do espaço;

• Consumos e comportamentos.



b) Identificação determinantes: 4. Saúde oral

• Rendimento, pobreza, emprego e apoios sociais;

• Literaria em saúde;

• Métodos de atribuição e cobertura de cheques dentista;

• Cobertura de cuidados de saúde oral nos centros de saúde;

• Impostos produtos não saudáveis (ex.: açúcar);

• Marketing de produtos não saudáveis.



PPúblicas – nível nacional

• CRP – parentalidade e família:
• A família tem direito à proteção da sociedade e do Estado, nomeadamente, o 

Estado deve promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, 
a conciliação da atividade profissional com a vida familiar.

• CRP – trabalho infantil: proíbe o trabalho de menores.

• CRP - jovens e proteção de direitos económicos:
• Os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos 

económicos, sociais e culturais, nomeadamente, no ensino, na formação 
profissional e na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na 
segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, 
no aproveitamento dos tempos livres. 



PPúblicas – nível nacional

• CRP – saúde:
• todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover,

• SNS universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais 
dos cidadãos, tendencialmente gratuito,

• ainda, garante a criação de condições económicas, sociais, culturais e 
ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da 
juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e 
de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar 
e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de 
práticas de vida saudável. 



PPúblicas – nível nacional

• Lei n.º 07/2009 (Código do trabalho) - Parentalidade:
• A maternidade e paternidade são valores sociais eminentes;

• Direitos na proteção na parentalidade:
a) Licença em situação de risco clínico na gravidez; 
b) Licença por interrupção de gravidez; 
c) Licença parental, em qualquer das modalidades; 
d) Licença por adoção; 
e) Licença parental complementar em qualquer das 
modalidades; 
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de 
proteção da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal; 

h) Dispensa para avaliação para adoção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação; 
j) Faltas para assistência a filho; 

l) Faltas para assistência a neto;
m) Licença para assistência a filho; 
n) Licença para assistência a filho com deficiência ou 
doença crónica; 
o) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com 
responsabilidades familiares; 
p) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades 
familiares; 
q) Dispensa de prestação de trabalho em regime de 
adaptabilidade; 
r) Dispensa de prestação de trabalho suplementar; 
s) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno. 



PPúblicas – nível nacional

• Lei n.º 07/2009 (Código do trabalho) Trabalho de menores:
• Só podem ser admitidos a prestar trabalho os menores que tenham 

completado 16 anos e que tenham concluído a escolaridade obrigatória ou 
estejam matriculados e a frequentar o nível secundário de educação e 
disponham de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de 
trabalho.

• Estabelece ainda os princípios gerais relativos ao trabalho de menor. 



PPúblicas – nível nacional

• Bullying e cyberbullying – em desenvolvimento!
• Lei Tutelar Educativa (Lei nº 166/1999 de 14 de setembro):

• A prática, por menor com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, de facto 
qualificado pela lei como crime dá lugar à aplicação de medida tutelar educativa em 
conformidade com as disposições da lei.

• Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei nº 51/2012 de 5 de setembro):
• Dever de  tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa,

• Dever de respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 
comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 
independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade 
física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos;

Necessidade de criação de legislação específica? – em avaliação…
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PRÓXIMOS PASSOS



Próximos passos

• Continuação da recolha de políticas públicas relevantes;

• Envio de questionário através da Associação Nacional de Municípios –
políticas existentes ao nível regional e local;

• Análise de políticas públicas:
• Descrição do processo de implementação das políticas públicas,

• Grau de execução, 

• Identificação de omissões e falhas;

• Conclusões e recomendações.




