
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quer ser um município            ?  

O Programa MUN-SI, coordenado pelo CEIDSS – Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e 

Saúde, congrega a atuação das autarquias com a iniciativa da Academia e de investigadores, com o apoio do 

Ministério da Educação e Ciência e do Ministério da Saúde. 

Melgaço 

Viana do Castelo 

Paredes 

Águeda 

Mealhada Figueira da Foz Fundão 

Santarém 

Alpiarça 

Odivelas 
Oeiras 

Cascais 
Montijo 

Seixal 

Beja 

Silves 

http://www.mun-si.com
http://www.ceidss.com/
https://www.facebook.com/programamunsi/
https://www.youtube.com/watch?v=PzJDVihUsF4&t=17s


 

  

O MUN-SI beneficia ainda da parceria de outros programas em curso 

bem como o apoio de parceiros institucionais do Ministério da 

Educação e Ciência e do Ministério da Saúde. 

 

Rede de Parceiros 

Saúde Infantil a nível Municipal 

Objetivos 

O objetivo principal consiste em retardar a progressão da prevalência da desnutrição, pré-

obesidade e da obesidade infantil em Portugal, principalmente em famílias mais desprotegidas, 

envolvendo a comunidade, através de atividades que mobilizem a mesma para uma vida saudável.  

Tem como finalidade, envolver a autarquia na luta contra a malnutrição infantil, integrando os 

princípios do Plano Nacional de Saúde, e pretende ser decisivo no apoio às decisões políticas para 

a promoção e incorporação da saúde nas atividades de desenvolvimento comunitário. 

Em 2012, o MUN-SI integrou a Rede Internacional 

EPODE (EIN), criada em 2008 (França), com o objetivo 

de apoiar a implementação de programas de base 

comunitária em países Europeus.  

Saiba mais em www.epodeinternationalnetwork.com 

http://whocosi.org/
http://www.arslvt.min-saude.pt/frontoffice/pages/2?news_id=519
http://openprogram.eu/
http://ameaprogram.com/
http://www.ephna.eu/
http://epodeinternationalnetwork.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma Abordagem Multidisciplinar 

O MUN-SI é destinado particularmente a crianças e adolescentes, e respetivas famílias, nos seus 

espaços comunitários, e desenvolve-se através de um programa de intervenção municipal que 

assenta em 6 eixos nucleares, distribuídos por dois níveis básicos de intervenção, primária 

e secundária. 

Para um ambiente escolar 

saudável e sustentável são 

realizadas atividades com a 

envolvência das crianças, 

familiares e professores, 

abordando diversos temas: 

Água, Fruta, Leguminosas, 

Dieta Mediterrânica, entre 

outros.  

Através de vários 

organismos de comunicação 

social, como televisão jornais 

e rádios locais, são divulgadas 

mensagens consistentes sobre 

as estratégias de promoção de 

estilos de vida saudáveis. 

Esta componente é 

observada nas cidades 

abrangidas pelo programa, 

através de pesquisas 

anuais sobre o estado 

nutricional de crianças e 

adolescentes, em 

colaboração com estudos 

da OMS / COSI Portugal. 

A formação em Profissionais de Saúde 

remete para a vigilância, rastreio, 

tratamento e monitorização nutricional 

infantil. Em Profissionais de Educação 

esta adequa-se às atividades 

desenvolvidas na área “Escola Saudável”. 

Desenvolvem-se múltiplas ações, 

como visitas domiciliárias e ao 

supermercado, com aconselhamento e 

planificação alimentar personalizados, 

workshops de cozinha saudável com 

Chefs locais, entre outras. 

Nesta área de intervenção 

são identificados espaços 

promotores de estilos de 

vida saudáveis: serviços 

alocados à alimentação 

como restaurantes; e à 

atividade física, como 

parques, praias, ciclovias, 

entre outros. 

http://www.mun-si.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MUN-SI na Escola 

A Escola é considerado um dos mais importantes espaços de educação para a Saúde. Tendo 

em conta que a criança frequenta a Escola durante a maior parte do seu dia, a abordagem de 

promoção da saúde em ambiente escolar consiste em considerar a escola como um todo, onde 

todos os agentes (professores, crianças, família, assistentes operacionais, auxiliares e cozinheiros) 

contribuem para um ambiente escolar saudável e sustentável. 

Nas atividades dirigidas ao ambiente escolar consideram-se as crianças como os principais 

atores de modulação comportamental e a intervenção é realizada em 4 níveis de ação. 

Coordenação 

A Equipa Municipal é responsável por implementar o programa ao nível local articulando-se sob 

orientação da Coordenação Nacional durante 1-4 anos. É através do Município que se 

identificam e contactam as Escolas e famílias mais carenciadas para a implementação do Programa. 

 1 
Avaliação Inicial 

Nutricionistas treinados pelo MUN-SI avaliam o estado nutricional das crianças 

participantes (peso e estatura). Os resultados são discutidos com as famílias. 
 2 

Implementação em Sala de Aula 

O Programa é desenhado anualmente através de planos de ação semestrais, onde se define um tema com           

intuito de promover um estilo de vida saudável. Este programa é discutido detalhadamente com os professores, 

elementos chave no processo. São implementadas atividades adequadas à idade, lúdico-educativas com o objetivo de 

incorporar conceitos sobre estilos de vida saudável, sobretudo de atividade física, nutrição e alimentação equilibrada.  

 

 3 
Avaliação Científica 

Realizada através de uma comissão multidisciplinar de peritos 

que avaliarão e validarão todas as ações e materiais do programa.  4 



 O Programa será discutido com os parceiros e os materiais definidos em conjunto, indo 

de encontro à missão de responsabilidade social do parceiro. 

 

 A comunicação do parceiro pode ser incluída nos materiais a utilizar. 

 

 Os apoios devem constar de uma contribuição mínima financeira por escola com ou sem 

apoio para materiais a desenvolver. 

 

 As atividades serão divulgadas nos Planos de Comunicação do MUN-SI e nas dos 

parceiros, se o desejarem. 

 

 As atividades serão divulgadas nas redes locais / nacionais e internacionais do MUN-SI. 

 

 Os relatórios de atividades e de avaliação do impacto serão apresentados anualmente. 

 

Município como Parceiro 

A Equipa Municipal, designada pelo Presidente da Câmara Municipal, compreende 

um Responsável Local e a respetiva Equipa Local. 

 Programa será estabelecido de acordo com as prioridades locais do 

Município. 

 

 O Município identificará quais as áreas de intervenção do MUN-SI. 

 

 A Coordenação apresentará uma proposta de atividades em cada área de 

intervenção. 

 

 As atividades serão realizadas por Nutricionistas formados pelo 

Programa. 

 

 

 

Quer ser um Parceiro MUN-SI? 

PARA SE CANDIDATAR AO PROGRAMA MUN-SI DEVERÁ ENTRAR EM CONTACTO PELO 

E-MAIL: programa.munsi@gmail.com 

mailto:programa.munsi@gmail.com

