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BEM-VINDOS/AS À SEGUNDA
NEWSLETTER DO PROJETO
“ON-CALL – CONSELHEIROS DE
SAÚDE FAMILIAR”!
Nesta edição, saiba mais sobre:
• o progresso do Projeto;
• a segunda reunião do consórcio;
• os resultados do Projeto;
• as próximas etapas.

O QUE TEM SIDO FEITO?
O primeiro resultado do Projeto ON-CALL é o
currículo “Conselheiros de Saúde Familiar”. É
dirigido a pessoas que irão receber formação

LITERACIA EM SAÚDE

desenvolvimento

A literacia em saúde pode ser entendida como

comunitário, especializadas na promoção e na

a capacidade de pesquisar, compreender e

melhoria da literacia em saúde. A parceria fez um

usar a informação necessária para se tomarem

esboço do currículo de formação de formadores,

decisões informadas e fundamentadas em

com vista ao desenvolvimento das aptidões e

relação à nossa saúde.

competências necessárias dos formandos nesta

As pessoas com um elevado grau de literacia

área.

em saúde costumam tentar manter o melhor

O segundo resultado é o “Programa de Formação

estado de saúde possível, em vez de apenas

Inicial”. Tem como objetivo preparar os formadores

se tratarem quando estão doentes. Melhorar

para a transmissão do currículo desenvolvido no

a literacia em saúde de cada cidadão é tido

primeiro produto. Os parceiros fizeram um esboço

como um dos desafios basilares dos sistemas

deste programa,

de saúde na Europa do século XXI.

enquanto responsáveis pelo

delineando

as aptidões

e

competências necessárias para os formadores.
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SEGUNDA REUNIÃO
TRANSNACIONAL DO
PROJETO
ENCONTRO EM RZESZÓW, POLÓNIA

CONSELHEIROS
FAMILIAR

DE

SAÚDE

O Projeto ON-CALL tem como objetivo
formar

adequadamente

equipas

de

Conselheiros de Saúde Familiar, com
acesso a recursos educativos, em todos os
países do consórcio. O Conselheiros de
Saúde são membros da comunidade, que
podem desempenhar diferentes papéis
dentro dela e que serão formados para dar
apoio e educação em saúde, para que se
melhorem os conhecimentos nesta área. O
A segunda Reunião Transnacional do Projeto ONCALL realizou-se a 14 e 15 de fevereiro de 2019, em
Rzeszów, Polónia.

projeto visa também ajudar os Conselheiros

Após a receção da parceria, iniciou-se um extenso

contribuírem para o desenvolvimento das

diálogo sobre os produtos do projeto. Primeiro, os

aptidões de literacia em saúde destas.

de Saúde Familiar no estabelecimento de
micro-redes de famílias locais, para melhor

parceiros apresentaram e discutiram a proposta de
valor e os objetivos de aprendizagem do currículo
“Conselheiros de Saúde Familiar”. A seguir, a
parceria analisou e reviu o “Programa de Formação
Inicial”

para

parceiros

formadores.

apresentaram

Posteriormente,

um

esboço

para

os
o

desenvolvimento de 36 ferramentas de literacia em
saúde, correspondendo ao terceiro produto do
projeto. Foram ainda discutidas as funcionalidades
da plataforma de e-learning.
A próxima Reunião Transnacional do Projeto está
agendada para os dias 10 e 11 de setembro de
2019, em Rijeka, Croácia.
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RESULTADOS DO
ON-CALL
1: CURRÍCULO: “CONSELHEIROS
DE SAÚDE FAMILIAR”
Um currículo personalizado de formação de
formadores,

para

ajudar

habitantes

de

comunidades locais a desenvolverem as aptidões
e competências necessárias para trabalharem
como Conselheiros de Saúde Familiar. O currículo
abrangerá quatro áreas: 1) Literacia em Saúde; 2)
Pedagogia para Conselheiros de Literacia em
Saúde;

3)

Comunitárias;

Desenvolvimento
4)

Ferramentas

de

Redes

Digitais

e

Ambientes Online para Partilha de Informação.

2: PROGRAMA DE FORMAÇÃO
INICIAL
Um programa de formação direcionado para
formadores, com o objetivo de apresentar o
currículo “Conselheiros de Saúde Familiar”.
Concebido

para

garantir

informação

de

qualidade na altura em que os conselheiros
exerçam as suas funções.

ONDE NOS PODE
ENCONTRAR?

3: FERRAMENTAS DIGITAIS PARA
A LITERACIA EM SAÚDE
Um conjunto de 36 recursos multimédia que
abordam três áreas: 1) Promoção da saúde
mental positiva; 2) Dieta, nutrição e
desenvolvimento de hábitos alimentares
saudáveis; 3) Medidas de prevenção para uma
vida saudável.

4: PORTAL DE APRENDIZAGEM
ONLINE
O ON-CALL desenvolverá um ambiente de elearning que permitirá acesso instantâneo a
uma vasta gama de recursos. O portal terá
ainda ligação às redes sociais e canal de
YouTube do projeto.

O QUE AÍ VEM…
Nos próximos meses iremos:

http://on-call.eu

•

http://www.facebook.com/

•

OnCallProject/
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Continuar a trabalhar no currículo dos
“Conselheiros de Saúde Familiar” e no
“Programa de Formação Inicial”;
Desenvolver recursos multimédia para a
Literacia em Saúde.

