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Coordenadora:  

Maria Teresa Almeida Neves 

 

Equipa técnica restrita: 

  Teresa Neves - psicóloga da URAP do ACES Baixo Vouga;  

  Maria José Tovar - médica de medicina geral e familiar (ICE); 

  Ilídia Duarte - médica de saúde pública; Departamento de Saúde Pública da   

ARS do Centro; 

 Gabriela Portugal – psicóloga, docente do Departamento de    Educação e 

Psicologia da Universidade de Aveiro; membro do Centro de Investigação 

em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de 

Aveiro; 

 Isabel Monteiro – terapeuta da fala, docente da Escola Superior de Saúde 

da Universidade de Aveiro. 

 

Equipa Técnica alargada:  

 Paula Santos – educadora de infância; docente do Departamento de 

Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro; membro do Centro de 

Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da 

Universidade de Aveiro; 

 Marília Rua - enfermeira especialista em saúde materna; docente da Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, membro do Centro de 

Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da 

Universidade de Aveiro; 

 Tiago Santos, psiquiatra / Equipa de Saúde Mental Comunitária (Águeda-

Sever) - Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar 

Baixo Vouga (CHBV); 

 Carolina Duarte - pediatra do Serviço de Pediatria do CHBV; 

 José Pedro Antunes - médico de medicina geral e familiar; membro do 

Conselho Regional para a Saúde Mental; 

 Marta Santo - fisioterapeuta da URAP do ACES Baixo Vouga; 

 Cristina Marnoto - assistente social da URAP do ACES Baixo Vouga; 

 Cecília Soares - nutricionista da URAP do ACES Baixo Vouga;  

 Ivone Cardoso - assistente social da Segurança Social (a aguardar 

resposta); 

 Isabel Santiago - educadora de infância, representante do Ministério 

Educação na CPCJ de Águeda;  

 

Consultores Internos: 

 Ana Maria Oliveira - médica de saúde pública do ACES Baixo Vouga; 

coordenadora da Unidade de Saúde Pública; 

 Fátima Veiga – médica de medicina geral e familiar; coordenadora da saúde 

infantil do ACES Baixo Vouga; elemento da Unidade Coordenadora 

Funcional de saúde materna e infantil do CHBV. 

 

Consultor Externo: 

 João Redondo – psiquiatra do CHUC; coordenador da Unidade de 

Violência Familiar do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de 

Psiquiatria. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                                                                                               Cres(SER) em Águeda 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde 

ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho 

AEA – Associação Empresarial de Águeda 

ARS - Administração Regional de Saúde 

ARSC – Administração Regional de Saúde do Centro 

BxV – Baixo Vouga 

CDSS – Centro Distrital de Segurança Social 

CHBV – Centro Hospitalar Baixo Vouga 

CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

CLBV – Centro Local do Baixo Vouga (da ACT) 

CM – Câmara Municipal 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI - Centro de Responsabilidade Integrado 

CSP – Cuidados de Saúde Primários 

DEP – Departamento de Educação e Psicologia 

DGS – Direção Geral da Saúde 

DPSM – Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental 

ELI – Equipa Local de Intervenção (do SNIPI) 

ESMC – Equipa de Saúde Mental Comunitária 

ESSUA – Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro 

ICE – Instituto das Comunidades Educativas 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

M.E. – Ministério da Educação 

MGF – Medicina Geral e Familiar  

NACJR – Núcleo de apoio a Crianças e Jovens em Risco  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

RLIS – Rede Local de Intervenção Social 

SI – Saúde Infantil 

SP – Serviço de Pediatria 

SNIPI- Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

UA - Universidade de Aveiro 

UCF – Unidade Coordenadora Funcional 

UCIPSS – União Concelhia das IPSS 

URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 
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Cres(SER) em Águeda 
Projeto de promoção da saúde mental na gravidez e primeira infância 

   

 
“Não há saúde sem saúde mental”1                  

                  
A prestação de cuidados de saúde, nomeadamente ao nível dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) deve ter em 

conta que a saúde física e a saúde mental são dois fatores indissociáveis para a obtenção de bem-estar individual. 

Constata-se, pois, uma necessidade cada vez mais premente de encontrar formas de desenvolver os determinantes 

da saúde, promovendo nos bebés e crianças, através dos seus cuidadores, o apoio ao desenvolvimento da 

autonomia, da resiliência, da responsabilidade, solidariedade e capacidade de projetar a vida bem como o 

fortalecimento de fatores protetores, de forma a aumentar a resistência à doença e aos problemas psicossociais, 

nomeadamente os relacionados com uma má experiência de vinculação e insuficiente estimulação cognitiva e 

emocional. As descobertas relacionadas com os «períodos sensíveis» no desenvolvimento do sistema nervoso 

central e do impacte prejudicial de certas experiências tais como o stress emocional precoce (Siegel 1999) são dos 

argumentos mais fortes que sustentam a necessidade de uma intervenção precoce. O primeiro ano de vida é 

considerado como um período crítico durante o qual as experiências com o mundo exterior têm um efeito crucial 

sobre o desenvolvimento (Siegel, 1999). Os bebés têm uma grande plasticidade cerebral e sendo muito sensíveis 

aos fatores contextuais adversos, são também sensíveis às influências da intervenção precoce (Ramos Leitão, 

1989ª). J. Heckman, prémio Nobel da economia, afirma ainda que a qualidade do desenvolvimento na primeira 

infância traz benefícios (e poupanças) a longo prazo, pelo que o investimento em programas direcionados para os 

primeiros anos de vida é uma aposta inteligente, pois quanto mais cedo for esse investimento maior será o retorno 

em capital humano, o que vem também reforçar a pertinência deste projeto. 

O envolvimento e participação da comunidade no planeamento, funcionamento, controle e melhoria da utilização 

dos serviços são hoje considerados estratégicos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Deverá ser um 

processo paralelo e de complementaridade com os esforços dos profissionais na melhoria da eficácia e eficiência 

na prestação dos cuidados de saúde, sendo fundamental e prioritário em qualquer reforma dos CSP2. Assim, através 

de uma intervenção na comunidade pretende-se implementar, no concelho de Águeda, um projeto-piloto de 

promoção da saúde mental na gravidez e primeira infância, abrangente e multissetorial, que intervenha de 

forma integrada em diferentes settings, potenciando recursos e criando sinergias interinstitucionais, que 

possa vir a ser replicável noutros concelhos /Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Região Centro. 

Este projeto é promovido pela Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do ACES Baixo Vouga 

(serviço de psicologia do centro de saúde de Águeda), em colaboração com outros profissionais e serviços. 

 

Finalidade da intervenção: promover a saúde mental na gravidez e primeira infância na população do concelho 

de Águeda. 

Objetivo geral: potenciar a compreensão das características e necessidades das crianças dos 0 - 3 anos, com 

vista à promoção do seu bem-estar psicoafetivo e desenvolvimento, através da implementação de uma estratégia 

de intervenção baseada na literacia em saúde e intervenção psicossocial. 

Objetivos específicos:  

    Implementar as estratégias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde /Direção Geral de Saúde (OMS 

/ DGS) no âmbito da promoção da saúde mental na gravidez e primeira infância; 

 Capacitar profissionais de saúde dos CSP para uma intervenção promotora de bem-estar e desenvolvimento 

das crianças e famílias, valorizando a articulação dos serviços de saúde, educação e outras respostas 

comunitárias; 

 Capacitar profissionais de educação (creche/creche familiar) para a implementação de boas práticas 

pedagógicas preconizadas para a faixa etária dos 0-3 anos; 

 Capacitar as famílias / cuidadores, através de ações/sessões pedagógicas na área da saúde mental infantil; 

 Promover a articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidados diferenciados; 

 Estimular a identificação e mobilização de recursos da comunidade que possam enriquecer e contribuir para a 

consolidação do projeto; 

 Promover a reflexão, o debate e a divulgação de boas práticas; 

 Elaborar um Guia de Orientações e Procedimentos que permita replicar o projeto noutras zonas. 

 

                                                 
1 Prince M. et al, 2007 
2  ISPA - Forum “O Novo Centro de Saúde: Com os profissionais, para os cidadãos” (Lisboa, março 2007) 
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Público-alvo: crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2018 e até aos 3 anos de idade, inscritas no Centro de 

Saúde de Águeda, preferencialmente inseridas em instituições / creches / creche familiar. 

Público-alvo estratégico: grávidas, pais, outros familiares ou cuidadores; profissionais de saúde das Unidades de 

Saúde do concelho; educadoras e auxiliares das Creches/amas do concelho. 

Fase de implementação: janeiro 2017-dezembro 2019 

 

                                                 
 
 
3 O ICE  é uma associação com larga experiência em intervenção comunitária e educativa que por diversas ocasiões acompanhou projetos em 
Águeda (Effectiveness Initiative, Contador de Sonhos...); disponibiliza horas da sua associada, médica de família, para participar na equipa técnica 

do projeto. 

Parceiros   Contributos  

 

Câmara Municipal de Águeda 

Cedência de um técnico a tempo inteiro para o projeto, através de uma 

candidatura ao IEFP; Apoio nas atividades de divulgação e interligação com 

outros projetos/iniciativas concelhias; colaboração da Águeda TV. 

 

Universidade de Aveiro: 

 Departamento de Educação  

e Psicologia e Escola Superior 

de Saúde  

Departamento de Educação e Psicologia: 

 Participação com os serviços de saúde na conceção, implementação e 

avaliação do projeto; 

 Participação na formação (profissionais de saúde e educação) e no apoio à 

implementação de práticas de qualidade em Creche.  

Escola Superior de Saúde: 

 Participação no processo formativo dos profissionais de saúde; participação da 

terapeuta da fala na equipa restrita do projeto. 

 

Centro Hospitalar Baixo Vouga: 

Departamento de Psiquiatria e  

Saúde Mental e Serviço de 

Pediatria 

 

 Participação da Equipa de Saúde Mental Comunitária (ESMC) 

- Na formação dos profissionais de saúde 

- Ao nível do apoio consultivo aos profissionais de saúde e psicólogos de 

instituições locais que estejam a fazer acompanhamento de casos sinalizados 

por (suspeita de) depressão ou outros problemas; 

- No atendimento de mães/pais referenciados. 

 Apoio consultivo de uma pedopsiquiatra para casos mais complexos no âmbito 

de um projeto comunitário já existente (consultoria de pedopsiquiatria); 

 Colaboração de uma pediatra na formação, no apoio consultivo e no 

atendimento de crianças sinalizadas. 

Centro Distrital de Segurança 

Social de Aveiro  

A aguardar resposta (acompanhamento da implementação de práticas 

pedagógicas de qualidade preconizadas para Creche). 

 

União Concelhia das 

Instituições Particulares de 

Solidariedade Social ou outras 

entidades locais  

 Participação das educadoras de creche (e sempre que possível auxiliares e 

amas legalizadas) na formação e no processo de aplicação prática das 

orientações preconizadas; 

 Articulação e colaboração dos psicólogos e assistentes sociais no 

acompanhamento de casos das suas zonas, se necessário. 

Instituto das Comunidades 

Educativas3 

Cedência da médica de medicina geral e familiar (MGF), sua associada para a 

equipa restrita 

 

Comunicação Social Local 

Colaboração na divulgação do projeto e no reforço de estratégias de 

comunicação e marketing em saúde com vista à difusão de mensagens 

promotoras de relações familiares positivas e de desenvolvimento e bem-estar 

emocional do bebé.  

Associação Empresarial de 

Águeda / Empresas  

 

Flexibilização de horários aos pais que integrem os grupos de apoio à 

parentalidade, de acordo com procedimentos e normas a definir  

conjuntamente, envolvendo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). 

ACT (Centro Local do Baixo 

Vouga) 

Apoio consultivo, colaboração nas iniciativas ligadas ao setor empresarial. 

 
CPCJ de Águeda 

 Colaboração do elemento representante do M. E. nos grupos de apoio à 
parentalidade; 

 Participação do referido profissional , sempre que possível, nas reuniões da 
equipa técnica e no processo de reflexão e avaliação. 

 
Serviço de Psiquiatria do CHUC 

Participação do coordenador da Unidade de Violência Familiar do Centro de 
Responsabilidade Integrado (CRI) de Psiquiatria, enquanto consultor externo do 
projeto. 

Rede de parcerias /Colaborações 
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 Grupos de apoio à parentalidade;  

 Acompanhamento psicológico a 
grávidas/mamãs; 

 Apoio individualizado a pais; 

 Massagem para bebés “ansiosos”. 
 

 

 Formação para profissionais de 
educação das creches concelhias; 

 Acompanhamento na implementação do 
projeto;  

 Apoio consultivo. 
 

 Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) 

 Projeto Escutar Silêncios 

(rede local contra a 

violência doméstica) 

 Núcleo de Apoio a 

Crianças e Jovens em 

Risco (NACJR) 

 Equipa local de 

Intervenção (ELI /SNIPI) 

 Consultoria de 

Pedopsiquiatria 

 Rede Social 

 Rede Local de Intervenção 

Social (RLIS) 

 Projeto Preparação para o 

Parto 

 (…) Outros 

 

 C. M. Águeda 

 CHBV (DPSM e SP) 

 UA (DEP e ESSUA) 

 DSP da ARSC 

 CDSS Aveiro (a confirmar) 

 UCIPSS/ IPSS             

 Comunicação social local 

 ICE   

 AEA / empresas 

 ACT (CLBV) 

 Coordenadora da USP do 

ACES BxV 

 Coordenadora da SI do 

ACES BxV e elemento do 

ACES na UCF da saúde 

materno-infantil do CHBV. 

 Coordenador da Unidade 

de Violência Familiar do 

CRI - CHUC. 

 

 Formação para médicos e enfermeiros 

do Centro de Saúde de Águeda; 

 Acompanhamento na implementação do 

projeto; 

 Apoio consultivo. 
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