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Fale connosco:

Espaço Saúde
360º Algarve
Projeto de promoção da
Literacia em Saúde em
Idosos

Fazer ouvir a voz das
pessoas com doença e
utentes de saúde,
contribuindo para a
evolução de um sistema
de saúde cada vez mais
centrado no Cidadão.

Missão

Programa de Promoção da Operacionalização
Regional do Algarve [CRESC ALGARVE]

APOIADO POR PORTUGAL E UNIÃO EUROPEIA

''A literacia está na base de um
desenvolvimento sustentável.''

Kofi Annan

INVESTIDORES SOCIAIS

Folheto Institucional 



Promoção da Saúde e Prevenção da Doença:

"Saúde à Mesa" - sessões e Workshops
de alimentação saudável;
"Toca a mexer” - atividade física para
todos (Exercício Físico Adaptado e Yoga);
"Saúde em dia” - à conversa com
profissionais de saúde;

Navegação no Sistema de Saúde:

Direitos e deveres dos utentes:
"Vou navegar pela minha saúde e conhecer
os meus direitos" - [sessões individuais e
workshops em grupo];

Gestão da Doença Crónica:

Encontros com associações de doentes;   
Atendimentos psicossociais individuais; 
“Eu trato a minha Doença por tu”: Ciclo
de Conversas sobre doenças crónicas;
"Eu conheço os meus medicamentos"-
literacia na área do medicamento em
parceria com as farmácias locais;

Atividades
Espaço Saúde 
360º Algarve
Como funciona? 

Acolhimento do cidadão pela equipa do projeto
nos vários locais/ freguesias;  
Avaliação das necessidades em saúde do
cidadão pelos técnicos da equipa;   
Elaboração de um Plano de Ação Pessoal 360º,
em conjunto com o cidadão, tendo em conta os
vários eixos de intervenção;   
Monitorização do cidadão ao longo do seu
percurso, avaliando a sua adesão ao Plano de
Ação previsto;
Avaliação final do impacto da intervenção na
qualidade de vida e bem-estar de cada cidadão.

1.

2.

3.

4.

5.

Promover a LITERACIA EM SAÚDE em idosos
algarvios, favorecendo os determinantes
comportamentais inerentes a um estilo de vida
saudável, através de uma abordagem
integrada e centrada no cidadão, e assente em
PARCERIAS e COLABORAÇÕES LOCAIS e com
avaliação do impacto na QUALIDADE DE VIDA
E BEM-ESTAR de cada participante.

Capacitar o
cidadão,

autonomizando-o
para navegar no

sistema

Desenvolver
comportamentos

promotores da saúde
e preventivos da

doença e
autocuidado

Favorecer
a autonomia para

a gestão da sua
saúde e da sua

doença crónica de
forma responsável

Promover
o Empowerment, a

Inclusão e a
Justiça Social

O nosso Público-alvo
Cidadãos algarvios com mais de 65 anos, com
condição socioeconómica desfavorecida e com
baixa escolaridade.

*Esta iniciativa é isenta de custos para o
utente. 

Os nossos
objetivos

Eixos de Intervenção

  Atividades Extra:

Atividades de saúde e bem-estar
realizadas na comunidade local por
parceiros desta iniciativa.


