
 

ACeS Oeste Norte 

Área de intervenção: Ambiente e Saúde  Triénio 2013/2014-2014/2015-2015/2016 

Projecto: Promoção de um ambiente escolar seguro e saudável 

Responsabilidade:  Lola Monteiro – Técnica de Saúde Ambiental 

Colaboradores:  Técnicos de Saúde Ambiental e Médicos de Saúde Pública 

Actividades  Quem Como Quando Avaliação Metas 

2014 2015 2016 

1. Avaliação das 
condições de segurança, 
higiene e saúde dos 
estabelecimentos de 
educação e ensino 

Unidades Locais 
de Saúde Pública;  
Protecção Civil;  
Cooperações de 
Bombeiros;  
Autarquias 

Formulário de 
Avaliação das 
condições de 
segurança, higiene e 
saúde dos 
estabelecimentos de 
educação e ensino 

Ao longo dos 3 
anos.  

 

 

Nº de escolas 
vistoriadas/Nº total 
de escolas 

60%   75% 90% 

2. Identificação dos 
determinantes 
ambientais que, 
localmente, são 
susceptíveis de 
influenciar a saúde da 
comunidade escola. 
 

Unidades Locais 
de Saúde Pública 
e Equipa do QAI 

 Ao longo dos 3 anos.     

2.1. Qualidade do ar 
interior e exterior  

Avaliação interior e 
exterior da 
qualidade do ar 
(EVM-series)  

N.º de 
avaliações/N.º 
total de escolas 
 

25% 40% 65% 
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2.2. Qualidade da água 
de consumo humano 

Colheitas de água 
de abastecimento 

N.º de 
colheitas/N.º total 
de escolas; 
 

40% 60% 75% 

2.3.Qualidade alimentar Colheitas de 
alimentos e 
esfregaço 

N.º de 
colheitas/N.º total 
de escolas; 
 

75% 85% 90% 

3. Realização de sessões 
de educação para a saúde 
sobre segurança e 
prevenção de acidentes 

Unidades Locais 
de Saúde Pública 
e UCC 

Acções de 
sensibilização em 
sala de aula 
dirigidas a alunos – 
JI e 1.º Ciclo 

Ao longo dos 3 anos N.º de alunos 
acção /N.º total 
de alunos nível de 
ensino 
 
N.º de escolas 
abrangidas/N.º 
total de escolas 

40% 
 
 
 
 
30% 

65% 
 
 
 
 
60% 

80% 
 
 
 
 
70% 

4. Monitorização dos 
acidentes ocorridos na 
escola e no espaço peri 
escolar 

Unidades Locais 
de Saúde Pública; 
 UCC; 
Equipa das 
Escolas do Oeste 

Formulário de 
registo de 
acidentes escolares 
e peri escolares 

Ao longo dos 3 
anos 

Nº de escolas que 
elaboraram 
listagem/nº total 
de escolas 
 
N.º de alunos      
vítimas de 
acidentes/N.º 
total de alunos 

75% 
 
 
 
 
Elaborar 
após 
listagem 

85% 
 
 
 
 
Elaborar 
após 
listagem 

90% 
 
 
 
 
Elaborar 
após 
listagem 

 

 

 


