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O começo de um ano novo é uma 
excelente oportunidade para nos 
desafiarmos a fazer mais e melhor, 
a inovar com propostas úteis e ar-
rojadas, mas também para consoli-
dar o que sabemos ser necessário e 
oportuno. Quero apresentar-lhe as 
nossas propostas para este período 
outono/inverno, uma primeira vi-
são daquilo que queremos e já es-
tamos a fazer no domínio da saúde.
Esta temática ganhou, nos últimos 
meses, grande importância e visi-
bilidade, tanto na vida das pessoas 
como na da comunidade. Somos 
hoje mais atentos aos serviços que 
nos são prestados, às informações 
que nos são dadas, aos recursos 
que nos são disponibilizados. Esta 
atenção deve ter correspondência 
na ação, isto é, no cuidado com a 
saúde, seja no autocuidado, prote-
gendo-nos do que pode ser nocivo 
no imediato ou no futuro, seja no 
cuidado com o outro, assegurando 
que as pessoas mais expostas, as 
mais indefesas ou as mais frágeis 
não são esquecidas. 

No município de Valongo ado-
tamos duas linhas de intervenção 
para responder às questões da saú-
de. Por um lado, iniciativas e proje-
tos concretos, liderados pela equi-
pa da Câmara e sempre em parceria 

com a sociedade civil, concretizan-
do a estratégia municipal de saúde 
definida para o período 2019 - 2025. 
São exemplo disso o projeto “O 
Mercado” que já está há um ano 
no território e se tem revelado uma 
parceria de sucesso com os agricul-
tores do município; ou a iniciativa 
“BUS Pedestre”, que retoma um 
hábito antigo que queremos que se 
torne moda no nosso território.  Ir 
a pé para a escola é a proposta que, 
em parceria com as Associações de 
Encarregados de Educação, já foi 
aceite por 7 escolas do Concelho 
e esperamos alargar ainda mais. 
Também as “Caminhadas com os 
profissionais de Saúde” que, uma 
vez por mês, reúnem mais de 30 
participantes numa atividade aces-
sível a todas as idades, sem requisi-
tos prévios de condição física. Este 
é um exemplo de trabalho conjun-
to, tendo a iniciativa sido sugerida 
pela Unidade de Saúde Familiar de 
Alfena e de imediato apoiada pela 
autarquia. Em breve mais unidades 
de saúde se irão juntar. 

Uma outra linha de trabalho é a 
da literacia e da informação. Que-
remos fazer chegar a cada cidadão 
e a cada cidadã informação clara e 
segura, que lhe permita tomar de-
cisões conscientes e acertadas. A 

revista Valongo Melhor Saúde + 
Cidadania materializa esse esfor-
ço, reunindo informações e opiniões 
de especialistas, no intuito de pro-
mover comportamentos e práticas 
saudáveis. O projeto “Adolescer” é 
um outro espaço de formação e in-
formação. Especificamente dedicado 
à população mais jovem, ali todas as 
perguntas têm resposta e as palavras 
difíceis são explicadas. Em 2022 ini-
ciaremos o ciclo “Ordem na Con-
versa”, uma parceria com a Ordem 
dos Psicólogos Portugueses que nos 
ajudará a promover a literacia em 
saúde mental abordando, em dife-
rentes plataformas, diferentes temá-
ticas, dirigidas a diferentes públicos. 

Passados que estão os tempos 
mais duros de que temos memória, 
no domínio da saúde, é preciso re-
tomar o sentido de comunidade, de 
convivialidade, de pertença e par-
tilha. Teremos que o fazer de for-
ma responsável, pela nossa saúde 
e pela dos que nos rodeiam, seja no 
cumprimento de normas e medidas 
que nos são recomendadas, no uso 
dos recursos que nos são colocados 
à disposição, ou na adoção de com-
portamentos que visem a preserva-
ção da saúde individual.

Assumi publicamente o compro-
misso de nos dedicarmos ao com-
bate à solidão, designadamente 
através de maior intensidade e di-
namização de iniciativas culturais, 
sociais e educacionais durante todo 
o ano, para que as pessoas venham 
conviver, falar e interagir mais. Se 
há quem atribua ao Outono-Inver-
no um sentido de finitude, de tris-
teza, de solidão e até de desolação, 
nós preferimos ver nele um tempo 
fecundo, o tempo de fazer germi-
nar, em que é preciso cuidar, para 
que haja frutos.  É isso que estamos 
a fazer.

Ano Novo, desafios 
para vida nova

José Manuel Ribeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

20222220



Telefone 
da Amizade 
A solidão não é boa companhia. 

No outro lado da linha está alguém 
pronto a escutar de forma confidencial 
e anónima. 

Ligue  22 832 35 35

05 /Mexa-se! Caminhe! Saia do sofá!

 06 /Ir a pé para a escola: 

08 /A especialista responde

 10 /O Mercado tem um ano

12 /A sustentabilidade não é moda, 

 16 /Adolescer: Limites de ecrã

18 /7 propostas para este inverno

índice SOS — 112
Gratuito 

Qualquer emergência que necessite 
de ambulância, bombeiros ou polícia. 

SNS 24 
808 24 24 24  
Suspeitas ou sintomas de COVID-19. 

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

Opção 1  – Sintomas COVID-19
Opção 3 – Informação sobre vacinação COVID-19 
Opção 4 – Apoio Psicológico  

 
FARMÁCIAS 
1440

Linha telefónica gratuita da Associação Nacional 
de Farmácias através da qual pode encomendar e 
receber medicamentos em casa, 24 horas por dia, 
no continente e nas ilhas.

Proteção Civil de Valongo 
220 179 216 
939 030 398 
800 20 20 99 - Gratuito 

proteccaocivil@cm-valongo.pt  

Bombeiros Voluntários de Ermesinde 
229 783 040   

Bombeiros Voluntários de Valongo 
224 219 800 

ACeS do Grande Porto lll – Maia/Valongo  
229 470 940 

Unidade de Saúde Pública – Maia/Valongo 
229 490 584 

Serviço de Informação às Vítimas de Violência 
Doméstica da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género 

800 202 148 – Gratuito  

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

Se não conseguir falar envie um SMS para o número 
3060 ou um email para violencia.covid@cig.gov.pt 

 
“Primeiro Passo” 
Apoio a vítimas de violência doméstica  
Câmara Municipal de Valongo 
936 888 871 

primeiro.passo@cm-valongo.pt  

violenciadomestica@psp.pt  

contactos úteis

O vintage que está na moda

e continua fresco!

é atitude!
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Já todos/as nós ouvimos, em al-
guma situação, que precisamos de 
nos mexer. Nas mais variadas si-
tuações, às mais variadas pessoas, 
das mais sedentárias às mais ativas.

 É inegável que o corpo huma-
no precisa de movimento para se 
manter saudável. Somos seres de 
movimento! Precisamos tanto de 
nos mover, quase tanto como pre-
cisamos de respirar. Mesmo as pes-
soas mais frágeis, acamadas e limi-
tadas, precisam de ajuda externa 
para manter o corpo fluído na mo-
bilidade possível.

Atividade Física 
ou Exercício Físico?
Contudo, no nosso jeito humano 
para classificações, convém dis-
tinguir o que é atividade física do 
que é exercício físico – conceitos 
muitas vezes utilizados como si-
nónimos, mas que, apesar de se-
melhantes, representam situações 
distintas. Atividade física é tudo o 
que fazemos no nosso quotidiano, 
desde que nos levantamos até que 
nos deitamos. Vestir, arrumar, lim-
par a cozinha, deambular pela casa, 
etc. Por outro lado, exercício físico 
implica performance. No fundo, é 
atividade física estruturada com o 
objetivo de melhorar o status.

 Enquanto para se ser fisicamen-
te ativa/o não é preciso grande 
planeamento, para praticar exer-
cício já é necessário ponderar 
preferências individuais, rotinas, 
horários e limitações. Muitas bar-
reiras se podem erguer e a moti-

vação individual é um fator, por-
ventura o primeiro a aparecer e, ao 
mesmo tempo, a ruir. Não adianta 
escolher um qualquer desporto ou 
exercício físico se, no fim do dia, 
não se gosta e, com isso, limitar o 
seu prolongamento no tempo.

 Caminhar pode ser simultanea-
mente uma simples atividade ou 
um exercício físico. Fácil, práti-
co, de baixo custo. Não precisa de 
instalações dedicadas nem de um 
horário fixo. Todas/os nós come-
çamos a praticar caminhada desde 
o momento em que aprendemos a 
andar. É-nos natural, tão natural 
como o movimento. De reconheci-
dos benefícios, uma simples cami-
nhada pode ser transformada num 
belíssimo exercício físico – basta, 
por exemplo, aumentar a intensi-
dade do passo e/ou a duração da 
caminhada. Não é preciso grandes 
gadgets ou roupa desportiva cara. 
Calçado confortável e vontade, 
mais nenhum requisito especial. 
De objetivos individuais, facil-
mente adaptáveis e mensuráveis, 
só ou acompanhado/a, caminhar 
está ao alcance da maioria de nós 
enquanto exercício físico. 

O exemplo 
de profissionais de saúde
Corria o ano de 2005 quando o Dr. 
David Sabgir, um cardiologista 
norte americano, começou a con-
vidar pacientes para o acompanhar 
durante a sua caminhada. Frustra-
do com a ineficácia da sua prática 
de medicina em alterar hábitos e 

comportamentos pouco saudáveis 
desses pacientes (particularmen-
te o sedentarismo), tentou dar o 
exemplo e atuar como um verda-
deiro motivador e treinador. Um 
dia resolveu convidar todas/os a 
juntar-se a ele e a caminhar lado a 
lado. A iniciativa foi um sucesso e, 
progressivamente, começou a ser 
adotada noutros centros quando 
se verificou que tinha um impac-
to positivo na qualidade de vida 
das pessoas participantes e na sua 
adesão a estilos de vida mais sau-
dáveis.

 
Neste contexto (Walk with a 

Doc) e adotando esta metodolo-
gia, a Unidade de Saúde Familiar 
(USF) de Alfena, em parceria com 
a Câmara Municipal de Valongo, 
dinamiza todos os meses, ao 3º 
sábado de cada mês, uma cami-
nhada aberta a todas/os que quei-
ram comparecer, contando com a 
participação de Profissionais de 
Saúde da USF Alfena. A realização 
destas caminhadas, desde a cami-
nhada inaugural em setembro, tem 
sido um grande sucesso! Qualquer 
que seja a sua situação individual, 
as suas limitações e o seu historial 
clínico, procure manter-se fisica-
mente ativo.

 Venha caminhar connosco! Com 
Profissionais de Saúde, a cami-
nhar!

Rafaela Campos
Coordenadora e Médica 
de Família na USF Alfena

Mexa-se! 
Caminhe! 
Saia do sofá!
AO 3º SÁBADO DE CADA MÊS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA USF DE ALFENA 
DÃO O EXEMPLO E CAMINHAM COM UTENTES E NÃO SÓ. 



Desde 22 de setembro, Dia Europeu 
Sem Carros, que as ruas de Ermesin-
de têm um novo transporte: o BUS 
Pedestre. Desde esse dia há um gru-
po de crianças, da escola da Gandra, 
conduzidas por pessoas adultas, que 
caminha a pé para a escola, sinaliza-
das com um adereço colorido, num 
percurso com algumas paragens. 
Se já antes algumas destas crianças 
iam a pé para a escola, agora fazem-
-no com diferentes colegas, têm no-
vas companhias no percurso e vão 
atentas ao ambiente que as rodeia, 
tornando-se cidadãs e cidadãos mais 
conscientes e intervenientes na sua 
comunidade.

A implementação deste projeto 
está a ser feita em parceria com os 
estabelecimentos escolares e com 

as Associações de Encarregados 
de Educação. Os/As condutores/as 
deste transporte são familiares das 
crianças que se disponibilizam para 
acompanhar o grupo, fazendo o tra-
jeto da paragem (inicial ou uma in-
termédia) até à escola. As dúvidas e 
receios iniciais de Encarregados/as 
de Educação rapidamente se dissipa-
ram. A organização das “linhas”, dos 
horários e contactos é muito facilita-
da e garante que o trajeto de 15 a 20 
minutos é feito com alegria e tran-
quilidade, tornando este momento 
do dia uma oportunidade de sociali-
zação para os/as mais novos/as, mes-
mo com frio e pingos de chuva.

Elzilene tem duas crianças em 
duas escolas diferentes. Com o BUS 
Pedestre foi possível assegurar que 

as duas chegavam a horas à escola. 
A mais velha “entra” na paragem da 
PSP, com o/a condutor/a de servi-
ço, e o mais novo segue com a mãe 
para outro estabelecimento esco-
lar. Perto da estação entra outro/a 
passageiro/a e a conversa do grupo 
de crianças anima-se até à escola.

Joana é condutora da sua filha e de 
mais duas crianças. No início a res-
ponsabilidade de conduzir um grupo 
parecia-lhe demasiada, e não estava 
preparada para entregar a sua pe-
quenina de 5 anos a alguém que não 
conhecia. Passados quase 3 meses 
garante que afinal os receios eram 
infundados, criou laços com as mães 
das outras passageiras e garante que 
a sua filha está até mais responsável 
e cumpridora de horários.

Ir a pé para a escola: 
O vintage que está na moda
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A Rita já vinha a pé com a avó e 

continua a fazê-lo, mas agora usan-
do o seu novo colete. Por enquanto 
são só as duas a fazer o percurso des-
de o dia 1 de maio, mas esperam que 
em breve outros meninos e meninas 
se juntem a elas, a partir dali, ou vin-
dos/as do percurso do Pingo Doce.

Desde setembro já mais escolas 
se juntaram ao projeto e outras se 
preparam para aderir no segundo 
semestre. Costa e Saibreiras e Ilha já 
caminham e há lugares disponíveis 
para mais passageiros/as e conduto-
res/as. Esta iniciativa ajudará, certa-
mente, a retomar os contactos entre 
encarregados/as de educação que, 
em período de pandemia, se torna-
ram apenas virtuais. 

Como usar o BUS Pedestre
Para usar este transporte é impres-
cindível passageiros/as e conduto-
res/as.

Há regras de funcionamento sim-
ples e claras para os/as interve-
nientes e a definição dos percursos 
depende das necessidades de cada 
Escola. A Câmara assegura a sina-
lização de percursos, os coletes e a 
gestão das inscrições.

Se quer aderir ao projeto ou saber 
mais informações consulte a nos-
sa página em saude.cm-valongo.pt/
bus, ou contacte-nos através do en-
dereço saude@cm-valongo.pt.

UM OLHAR CLÍNICO 
SOBRE O BUS PEDESTRE
“Ser livre é um direito da criança, e ser livre implica ter tempo, espaço 
e oportunidade. O tempo para a criança brincar, ou a falta dele, e a 
forma como ele é aproveitado são um problema da sociedade atual 
que requer particular atenção. 

A falta de tempo para brincar interfere no desenvolvimento e cres-
cimento saudável da criança, impedindo-a de desenvolver todo o seu 
potencial. As mudanças impostas pelo crescimento e evolução da 
nossa sociedade, condicionam as crianças a espaços reduzidos e inse-
guros, impedem-nas de brincar na rua ou até de ir a pé para a escola, 
retirando-lhes autonomia.

O projeto BUS PEDESTRE pretende restituir a liberdade às crian-
ças, criando oportunidades para um desenvolvimento natural, em 
todo o espectro biopsicocultural. Promove o movimento, os hábitos 
saudáveis, a socialização, através do contacto e interação com outras 
crianças, o sentido de autonomia, de responsabilidade, de segurança 
e de confiança em si mesma. Melhora ainda o estado de alerta e a con-
centração durante as aulas. Além disso, reduz o trânsito e os conges-
tionamentos em torno das escolas, diminuindo a carga poluente em 
redor das mesmas. Crianças livres são crianças felizes e saudáveis.”

Carla Ferreira
Enfermeira UCC Vallis Longus

REDE DE PERCURSOS 
DO BUS PEDESTRE
01. Escola Básica das Saibreiras · Ermesinde 
02. Escola Básica da Gandra · Ermesinde 
03. Escola Básica da Bela · Ermesinde 
04. Escola Básica de Sampaio · Ermesinde 
05. Escola Básica da Costa · Ermesinde 
06. Escola Básica Nova de Valongo 
07. Escola Básica da Ilha · Valongo

01

04

07

02

05

03

06



Qual é o impacto do isolamento 
social na nossa saúde?
Apesar da pergunta parecer sim-
ples, de facto não é, pois, o iso-
lamento social trata-se de um 
conceito complexo, devido à sua 
natureza multidimensional. Viver 
só, estar isolado/a socialmente 
ou experienciar sentimentos de 
solidão podem parecer situações 
semelhantes, mas são conceitos 
distintos e que nem sempre coe-
xistem. Por exemplo, há pessoas 
que assumem que nada as faz 
sentir mais sozinhas do que um 
casamento problemático, ou seja, 
pode-se estar em companhia e 
sentir solidão. Paralelamente, as 
pessoas que moram sozinhas são 
muitas vezes aquelas que passam 
mais tempo com amigos/as e são 
as mais propensas a viajar, a parti-
cipar em atividades de voluntaria-
do e outras realizadas fora de casa. 
Ou seja, quando escolhido, o estar 
só pode fazer parte do desenvolvi-
mento emocional das pessoas. No 
entanto, o que nos preocupa de um 
ponto de vista da saúde pública, é 
sobretudo a solidão de desamparo 
e de rutura com laços afetivos e 
sociais, a solidão que desintegra e 
causa medo social.
De facto, mesmo antes da pande-
mia já sabíamos que o isolamento 
social fazia mal à saúde e ao bem-
-estar geral. Sabíamos, por exem-
plo, que o isolamento social está 
associado a maiores problemas de 
saúde física, tais como problemas 
funcionais e de mobilidade em 
pessoas mais velhas, maior pro-
pensão de doenças cardiovascula-
res, autoimunes, declínio cogniti-
vo; mas, também, está associado 
a pior qualidade de vida e saúde 

perguntas
com resposta

Ana Henriques 
Psicóloga e investigadora 
do Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto (ISPUP)

http://saude.cm-valongo.pt
visite o portal da saúde em

Quando falamos de 
isolamento tendemos a 

pensar apenas na população 
mais idosa. A palavra solidão, 

por sua vez, parece estar 
desajustada num tempo de 

tantos contactos e redes 
sociais. Quisemos saber um 
pouco mais sobre o assunto 

e por isso pedimos à Drª 
Ana Henriques, psicóloga e 

investigadora do Instituto de 
Saúde Pública da Universidade 

do Porto (ISPUP), que nos 
desse uma perspetiva 

multidimensional sobre o 
isolamento.
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mental, colocando as pessoas mais 
propensas a ansiedade e depres-
são. É, também, um fator de risco 
de maus-tratos e negligência das 
pessoas mais velhas, tanto em 
contexto familiar como em con-
texto institucional. Desta forma, 
os estudos são unânimes em as-
sumir que o isolamento e a soli-
dão têm um impacto negativo na 
saúde, semelhante ao impacto de 
fumar cerca de 15 cigarros por dia.

A solidão e o isolamento são ca-
raterísticas exclusivas das pes-
soas mais velhas? 
A solidão e o isolamento não são 
fenómenos exclusivos da popula-
ção mais velha. No entanto, pode-
mos dizer que têm um papel muito 
relevante nesta população devido 
a particularidades desta faixa etá-
ria, nomeadamente à diminuição 
dos recursos económicos e sociais, 
à maior dificuldade de deslocações 
e contactos sociais por limitações 
funcionais e cognitivas, à perda de 
cônjuges, de entes queridos e ami-
gos/as, e às mudanças nas estru-
turas familiares, sendo cada vez 
maior a probabilidade de uma pes-
soa idosa viver sozinha. Adicional-
mente, e enquadrando a pandemia 
neste fenómeno, esta também afe-
tou muito mais as pessoas mais 
velhas, que para serem protegidas 
acabaram por ficar muito mais 
isoladas. Nomeadamente aquelas 
cujo único contacto social se en-
contrava fora das suas casas e se 
restringe a redes comunitárias ou 
religiosas, mas também todas as 
outras que vivem em lares e insti-
tuições de acolhimento.
No entanto, desengane-se quem 
acha que o isolamento é exclusi-

vo da comunidade mais velha.  Por 
exemplo, em jovens adultos/as o 
isolamento é fator de risco para o 
suicídio, um fenómeno que agora 
com a pandemia tomou, em alguns 
países, proporções assustadoras. 
Pela primeira vez, em 11 anos, 
deu-se um aumento da taxa de 
suicídio no Japão entre os/as mais 
jovens, o que fez com que fosse 
nomeado um Ministro da Solidão 
durante a pandemia, cargo esse 
que a Grã-Bretanha já tinha criado 
em 2018. Penso que a criação deste 
ministério nos dá bem a ideia da 
magnitude do problema da soli-
dão. Assim, podemos dizer que os 
efeitos nocivos da solidão são uni-
versais e estendem-se a todas as 
populações e culturas. Precisamos 
é de conhecer sempre as especi-
ficidades de cada subpopulação 
para podermos enquadrar, estudar 
e prevenir a solidão.

Como pode o/a indivíduo/a preve-
nir o isolamento e a solidão?  
Primeiro que tudo, e independen-
temente da população a que nos 
referimos, há que inverter o estig-
ma negativo associado ao isola-
mento e à solidão. Muitas pessoas 
sentem-se sozinhas, mas negam-
-se a aceitá-lo, a verbalizá-lo e, 
consequentemente, a pedir ajuda. 
Não se fala da solidão como se fala 
de uma dor na perna, por exemplo, 
e esse estigma acaba por perpetuar 
ainda mais o fenómeno, originan-
do, por sua vez, ainda mais pro-
blemas de saúde. Assim, a par das 
medidas sanitárias que mitigam as 
doenças físicas, tal como aconte-
ceu com a COVID-19, é necessário 
pensar em medidas de mitigação 
para a falta de sociabilidade, como 

a criação de programas promoto-
res de suporte social e a manu-
tenção dos laços familiares, ainda 
que à distância, entre outras. Estes 
programas serão úteis, também, 
para prevenir o isolamento mesmo 
antes de ele se instalar, permitin-
do-nos atuar preventivamente.
Outra medida preventiva será fo-
mentar a utilização de novas tec-
nologias de comunicação que pro-
porcionem o convívio à distância, 
por exemplo, através das redes 
sociais. No entanto, é importante 
não esquecer que haverá desigual-
dades no acesso a essa tecnologia 
e nos níveis de literacia digital, 
nomeadamente entre a população 
mais velha.
Há ainda medidas mais simples 
e diretas que podem passar sim-
plesmente por envolver contac-
to telefónico mais frequente com 
pessoas significativas, familiares e 
amizades próximas ou, para quem 
não tem esta rede, haver um apoio 
de organizações de voluntariado e 
comunitárias que forneçam ajuda 
a quem está mais isolado/a e vul-
nerável. 
De um ponto de vista mais clíni-
co, posso ainda referir as terapias 
comportamentais cognitivas da 
Psicologia que podem ser forne-
cidas on-line para diminuir a so-
lidão e melhorar o bem-estar e a 
qualidade de vida de cidadãs e ci-
dadãos.

A especialista
responde



Ter a possibilidade de comprar pro-
dutos locais a preço acessível, con-
tribuindo para a economia local e 
para reduzir o impacto da alimen-
tação no ambiente é desejável, mas 
nem sempre possível. No entanto, 
consumir de modo a ter em conta 
o impacto ambiental e social, pen-
sando no futuro é uma prioridade 
em resposta aos desafios do nosso 
tempo que necessita de uma ação 
urgente, envolvendo toda a comu-
nidade. Há pouco mais de um ano, 
em novembro de 2020, a Câmara 
Municipal de Valongo, em colabo-
ração com a Cooperação Agrícola de 
Valongo, lançou uma iniciativa que 
visou integrar as ideias de promo-
ção de alimentação saudável e da 
sustentabilidade ambiental, chama-
do O Mercado (Cabaz da Semana). 
A iniciativa ganhou rapidamente a 
simpatia de residentes e produtores 

locais. Como resultado, num ano, 
cerca de 1.000 pessoas aderiram à 
iniciativa e foram vendidos 7250 ca-
bazes. Um ano após o lançamento o 
projeto continua a desenvolver-se, 
expandindo-se a novos territórios. 

Estratégias aplicadas 
no Mercado
Para potenciar a promoção de ali-
mentação saudável e de sustenta-
bilidade ambiental foram pensadas 
várias estratégias. Antes de tudo, 
foram identificados produtores do 
Concelho que pudessem fornecer 
fruta e hortícolas frescos, de quali-
dade e a preço acessível. O consumo 
de produtos locais tem vários be-
nefícios: não necessitam de trans-
porte de longo curso, diminuindo 
o prejuízo para o ambiente; o curto 
período entre a origem e o consumo 
promove a qualidade nutricional do 

alimento; o aumento das vendas de 
produtores locais contribui para a 
economia do município; e, por fim, 
o contacto mais próximo entre pro-
dutores e consumidores favorece a 
construção de laços comunitários e 
ajuda a manter a autenticidade da 
região. 

A venda dos Cabazes foi organiza-
da no sentido de facilitar ao máximo 
o acesso aos produtos. A execução 
da encomenda é realizada através 
da plataforma on-line e os pontos 
de entrega são em locais de fácil 
acesso, com a intenção de minimi-
zar o esforço necessário para efe-
tuar a compra e garantir uma gestão 
mais eficaz e sustentável. 

Relativamente aos produtos ofe-
recidos, a composição do Cabaz da 
Semana permite comprar fruta e 
hortícolas da época, enriquecendo 
a ementa de consumidores com os 

O Mercado tem um ano
e continua fresco!



novos produtos, contribuindo para 
uma dieta mais diversificada. No 
sentido de estimular a criativida-
de e experimentar novas receitas, 
utilizando os produtos que entram 
no Cabaz, semanalmente são pu-
blicadas as Receitas da Semana. 
Os conselhos práticos que ajudam 
no planeamento das refeições, na 
gestão das compras, promovendo o 
consumo mais consciente e evitan-
do o desperdício alimentar são pu-
blicados nas Dicas da Semana. Por 
sua vez, a informação publicada no 
Produto da Semana foi pensada no 
sentido de dar uma visibilidade às 
informações de valor nutricional e 
de benefícios dos produtos que in-
tegram o cabaz. Todas estas ações 
têm como objetivo promover a ado-
ção de uma alimentação saudável e 
sustentável, contribuindo para que 
a dieta das/os munícipes seja mais 
rica, variada e consciente. 

 
Resultados da avaliação 
após um ano
Para melhorar cada vez mais o pro-
jeto O Mercado (Cabaz da Semana) 
o processo é alvo de monitorização 
e avaliação contínua com um con-
junto de ferramentas, incluindo um 
questionário que permite conhecer 
melhor a opinião de consumidores 
sobre a experiência de compra e 
definir as melhorias para colmatar 
as necessidades reveladas. Até ao 
início de outubro de 2021, das pes-
soas inscritas no Mercado, com ida-
de igual ou superior a 18 anos, 546 
aceitaram receber o inquérito on-
-line e foram preenchidos 364 ques-
tionários.

Os resultados mostraram que a 
maioria das pessoas inscritas são 
mulheres (78%), com ensino supe-
rior (51%) e que residem no con-
celho de Valongo (76%). A maioria 
das/os participantes (56%) integram 
núcleos familiares compostos por 2 
ou 3 pessoas, com pelo menos uma 

criança no agregado familiar (54%). 
A idade média de utilizadores é de 
46 anos. 

Na compra de produtos alimen-
tares as/os participantes referiram 
como “muito importantes” a boa 
qualidade do produto (87%), as con-
dições de conservação do produto 
(82%) e sanitárias do local de venda 
(77%).

A maioria das/os participantes 
referiram conhecer as informações 
adicionais que são disponibilizadas 
no âmbito do Produto da Semana 
(63%) e consideraram que a infor-
mação foi útil (94%). Das/os que 
disseram conhecer a Receita da Se-
mana (68%), cerca de 63% cozinhou, 
pelo menos uma vez, de acordo com 
a receita proposta. 

Relativamente à satisfação com o 
projeto, observaram-se níveis ele-
vados de satisfação com a partici-
pação na iniciativa. Os fatores que 
foram mais valorizados (“muito 
satisfeito/a”) foram a qualidade de 
fruta e legumes (71%), a simpatia e 
disponibilidade de funcionárias/os 
nos pontos de entrega (82%) e a fa-
cilidade de fazer encomenda (79%). 
Os aspetos de menor satisfação fo-

ram a quantidade de fruta e legumes 
(42%) e a relação qualidade/preço 
(57%). Como resultado da participa-
ção na iniciativa, cerca de 40% das/
os participantes refere que desde 
que integrou o projeto aumentou 
o consumo de fruta e hortícolas, e 
cerca de 50% refere que passou a 
ingerir produtos que não comprava 
habitualmente. Em geral, uma gran-
de proporção de utilizadores (83%) 
referiu que tem a certeza de que vai 
continuar a fazer encomendas do 
cabaz, e a maioria vai recomendar 
o projeto a amigas/os e familiares 
(87%).

O Mercado chegou para ficar. 
Desenhado para ser um ponto de 
encontro das necessidades de mu-
nícipes e de produtores locais, con-
tribuindo para um desenvolvimento 
sustentável, continuará a evoluir na 
procura do equilíbrio ideal, trans-
formando a realidade desejável na 
vida quotidiana mais saudável e 
mais consciente. 

Anna Muralova
Elisabete Ramos
Investigadoras ISPUP

Consiga  
o seu cabaz

 em 5 passos
2. 
Escolha o local 
de entrega 

3. 
Preencha 
o formulário

4.
Recolha e pague no 
dia e local de entrega

5.
Experimente uma 
das nossas receitas!

1. 
Visite o endereço http://saude.cm-valongo.pt/cabaz 
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QUER IDEIAS 
PARA MUDAR? 
COMECE POR UMA 
ALIMENTAÇÃO 
SUSTENTÁVEL!

Ter uma alimentação sustentável 
passa por pensar como é que 
os alimentos foram produzidos, 
onde foram produzidos e quanto 
viajaram até chegar à nossa 
mesa, como estão embalados, 
e qual o seu verdadeiro valor 
nutricional. Ter uma alimentação 
sustentável é, também, ter uma 
alimentação saudável, acessível 
e economicamente viável. Mas 
será possível conciliar todas 
estas questões? E como pensar 
tudo isto no dia-a-dia acelerado 
que temos?

Deixamos-lhe aqui
algumas ideias práticas
para um dia-a-dia mais 
sustentável! 

A sustentabilidade 
não é moda, 
é atitude!

Comprar 
O produto local é menos poluente 

porque não tem transportes longos;

O produto local tem maior qualidade porque 
não necessita de tantos armazenamentos nem 
processos de refrigeração ou amadurecimento;

Use os seus sacos ou embalagens e, 
se possível, compre a granel, evitando 

embalamentos supérfluos.

Planear 
Faça listas de compras e não se 

desvie delas;
Evite idas às compras de estômago 

vazio;
Tenha os alimentos básicos em casa 

para situações de recurso;
Conheça os mercados e produtores 

locais e prefira os produtos de época.
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A sustentabilidade 
não é moda, 
é atitude!

Produzir
Tenha atenção à origem dos alimentos e ao 

modo como são produzidos (uso de pesticidas, 
processamentos, uso de conservantes e corantes);

Se possível, crie o seu jardim de aromáticas e use-as 
para temperar os cozinhados evitando o sal;

Prefira os produtos da época, 
são os mais adequados à sua dieta;

Adote a prática de separação do lixo orgânico 
doméstico, é um contributo importante para a 

produção de adubos e fertilizantes não químicos.

Guardar
Tenha caixas ou sacos separados para os diferentes

 produtos, na gaveta de vegetais do frigorífico;

Verifique a temperatura de refrigeração;

Guarde vegetais sensíveis (grelos, alface, nabiças) em 
caixas fechadas, evitando humidade extra;

Faça compotas para aproveitar 
a produção sazonal (maçã, kiwi, tomate, etc.);

Congele os hortícolas prontos a usar, 
aproveitando a produção sazonal 

(por exemplo abóbora, curgete, nabos, etc.).

Cozinhar
Cozinhe só o que vai comer 

e use a criatividade 
para aproveitar as sobras;

Nas sopas, caldos e no arroz pode 
usar água de cozer vegetais;

Evite o uso do forno e sempre que 
possível utilize a panela de pressão;
Use uma chaleira para tapar tachos 
e panelas, e assim terá água quente 

sempre disponível.

APLICAR O ADJETIVO SUSTENTÁVEL À NOSSA PRÁTICA DIÁRIA É UM 
CONTRIBUTO FUNDAMENTAL PARA MELHORARMOS A NOSSA QUALIDADE 
DE VIDA E ASSEGURAR O FUTURO DO PLANETA E DA HUMANIDADE. 

Se tivermos em conta que a nossa esperança média de vida tende ainda a aumentar, a referência 
ao futuro não se respeita apenas ao tempo vindouro da comunidade mais jovem, mas, também, 
ao futuro da população adulta de hoje. A sustentabilidade não é, afinal, uma moda, mas uma 
atitude que se estende a áreas como a habitação, o consumo, a economia ou o lazer, e que nos 
interessa a todos/as.



Cuidados paliativos não significam 
o fim ou o ‘’não há nada a fazer’’… 
há que desmistificar este conceito! 
Na verdade, perante uma doença 
incurável ou grave, os cuidados pa-
liativos podem ser o “tudo a fazer’’, 
olhando a pessoa de forma completa.

Partindo da origem latina da pa-
lavra – palliāre: cobrir com capa, 
atenuar – importa esclarecer que Pa-
liativos são os cuidados e/ou trata-
mentos capazes de proporcionar alí-
vio a pacientes em sofrimento. Como 
a própria Organização Mundial de 
Saúde refere, estes cuidados ‘’afir-
mam a vida e encaram a morte como 
um processo natural que nem ante-
cipam, nem atrasam’’, com o objeti-
vo de prevenir e aliviar o sofrimento 
físico, psicológico, social e espiritual 
das pessoas em situação de doença 
incurável ou grave, avançada e pro-
gressiva, das mais variadas causas 
(oncológicas, neurodegenerativas ou 
as associadas ao envelhecimento).

Na Região Norte, a necessidade 
de cuidados paliativos é tema de 
enorme importância, que tem vindo 
a gerar iniciativas concretas, sendo 
exemplo disso a criação, em 2019, da 
Equipa Comunitária de Suporte em 
Cuidados Paliativos do ACeS Maia 
Valongo. Trata-se de uma equipa 
multidisciplinar, com profissionais 
de medicina, de enfermagem, de 
psicologia e de serviço social, que 
presta cuidados a pessoas depen-
dentes e com necessidades paliati-
vas complexas, em articulação com 
os respetivos Centros de Saúde. 

Paliativos em Casa:
tendência com futuro
A decisão dos cuidados em casa no 
final de vida é importante e tem im-
pacto para um conjunto de pessoas, 
por isso deve ser partilhada entre 
doente/família/cuidadores e a equi-
pa assistencial. É necessário que 
seja essa a vontade do/a doente e da 

sua família, que existam condições 
para os cuidados em casa (espaço 
adequado, cuidadores capazes) e 
que a situação clínica assim o per-
mita. Quando necessário, a situação 
pode mesmo ser avaliada por um/a 
profissional do Serviço Social do 
ACeS.

Para que uma pessoa doente, to-
talmente dependente e com ne-
cessidades paliativas, seja acom-
panhada pela Equipa Comunitária 
de Suporte em Cuidados Paliativos 
é necessário que seja referenciada 
(encaminhada) para este serviço 
pelo/a Médico/a de Família ou por 
um/a médico/a da Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos (por exem-
plo, da Equipa Intra-Hospitalar de 
Suporte em Cuidados Paliativos do 
hospital que segue o/a doente).

Enquanto equipa multidiscipli-
nar atuamos sempre em articula-
ção com a Equipa de Saúde Familiar 
de cada utente, prestando apoio de 
consultoria à equipa assistencial. 
Eventualmente, nos casos mais 
complexos, poderá fazer-se um 
acompanhamento programado com 
a periodicidade necessária para es-
tabilização da situação clínica. 

Para além da atenção à pessoa 
doente, a equipa também apoia fa-
miliares e cuidadores/as a lidar com 
a doença e com o processo de luto. 
Desta forma trabalhamos para as-
segurar o princípio fundamental 
na prestação de Cuidados Paliati-
vos:  colocar o/a paciente, e não a 
doença, no centro das decisões, res-
peitando a sua dignidade enquanto 
pessoa, maximizando o seu confor-
to e qualidade de vida, no local que 
deseja, rodeado/a de quem lhe for 
mais querido. 

Equipa Comunitária de Suporte 
em Cuidados Paliativos
ACeS Maia Valongo

Cuidados Paliativos:
a vida com dignidade
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Uma boca saudável permite provar, 
mastigar, engolir e até cheirar. Tam-
bém permite sorrir, conviver, con-
versar, trabalhar! Ter uma boca sau-
dável possibilita melhores relações 
interpessoais, mais autoconfiança e 
ganhos na saúde em geral. Preven-
ção, manutenção e tratamento são 
os cuidados fundamentais que, 
dos 4 aos 104, todos devemos ter!

O Programa Nacional de Promo-
ção da Saúde Oral tem sido atuali-
zado ao longo do tempo de forma 
a abranger mais grupos popula-
cionais alcançando mais benefi-
ciários/as, evitando que os danos 
decorrentes da falta de saúde oral 
tenham impacto ao longo da vida.

Infância e Juventude
As equipas de Saúde Escolar são 
as grandes implementadoras des-
te programa, visitando as salas de 
aula, assegurando que desde cedo 
as nossas crianças são motivadas 
para a adoção de hábitos de esco-
vagem de dentes e de manutenção 
da higiene bucal com visitas regu-
lares aos serviços especializados.

A distribuição dos cheques-
-dentista, que possibilitam o 
acesso a cuidados profissionais, 

é uma das ações do Programa de 
Saúde Oral e que está também in-
cluída nestas visitas. Estas guias 
de tratamento abrangem toda a 
população infantojuvenil desde 
os 4 aos 18 anos e, no nosso con-
celho, conta com 71 profissionais 
aderentes ao programa.

Se quer saber mais sobre o pro-
grama ou esclarecer dúvidas pode 
fazê-lo na consulta de medicina 
familiar, junto da coordenação do 
estabelecimento de ensino ou no 
website da DGS.

População Adulta
O Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral também abrange:

• Grávidas acompanhadas no Ser-
viço Nacional de Saúde

• Beneficiários/as de Complemen-
to Solidário

• Utentes infetados com o vírus do 
VIH/Sida

• Utentes com lesão suspeita de 
cancro oral

Para cada um destes grupos há 
condições específicas que pode 
esclarecer na unidade de saúde 
familiar.

Não desperdice esta oportunidade 
de ter um sorriso saudável!

Um ciclo de conversas com a Or-
dem dos Psicólogos de Portugal 
irá ajudar-nos a melhorar os nos-
sos conhecimentos sobre saúde 
mental. Falar da necessidade de 
descanso, perceber como nos tor-
namos dependentes ou contro-
ladores/as, ou abordar as dores 
próprias do luto, são algumas das 
temáticas que já a partir deste mês 
estarão em cima da mesa. 

Um tema por mês, um/a 
convidado/a da Ordem e um/a 
convidado/a do município:  são 
estes os ingredientes base para 
esta iniciativa. Espalhadas por 
todo o território do concelho e até 
nas redes sociais, estas conversas 
vão chegar a todos os públicos, se-
jam jovens ou idosos, estudantes 
ou profissionais no ativo, pessoas 
singulares ou quadros empresa-
riais.

Siga o nosso calendário, partici-
pe e diga-nos qual a temática que 
gostaria de ver abordada. Sem a 
sua participação não poderemos 
ter Ordem na Conversa!

saude.cm-valongo.pt/projetos/
ordemnaconversa

Boca saudável para 
um futuro sorridente
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atenção
ESTA PÁGINA É PARA LEITURA EXCLUSIVA 

POR MAIORES DE 13 E MENORES DE 25 ANOS!

Adolescer
 Limites de Ecrã 
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É que nós, seres humanos, te-
mos esta característica de querer 
repetir tudo aquilo que nos dá 
prazer. Se gosto de piza Margue-
rita, vou querer comê-la sempre 
que puder. Se gosto de running, 
vou aproveitar todas as oportu-
nidades para praticá-lo. Se adoro 
ver séries, vou arranjar maneira 
de ver séries inteiras de uma só 
vez. Se gosto de ver os likes nos 
meus tiktoks, vou fazê-los cada 
vez mais vezes. Óbvio!

E qual é o mal disso? 
Nenhum!  A não ser que…. És 

capaz de imaginar em que situa-
ções é que aquilo de que gosta-
mos deixa de ser bom para nós? 

Aqui vai:
> Quando essas atividades, em 
vez de me darem prazer, servem 
para evitar um desprazer

> Quando essas atividades, em 
vez de me darem prazer, se tor-
nam uma maneira de lidar com o 
stress

> Quando essas atividades, em 
vez de me darem prazer, me cau-
sam stress

> Quando desejo tão intensa-
mente essas atividades que dei-
xo de fazer outras coisas de que 
costumava gostar

> Quando tenho necessidade de 
passar cada vez mais tempo on-
-line para obter satisfação

> Quando essas atividades põem 
em causa necessidades básicas 
como o sono, a alimentação ou 
a higiene

> Quando essas atividades põem 
em causa rotinas básicas como 
estudar, trabalhar, lazer e socia-
lização off-line

Cada um destes exemplos cor-
responde a uma situação de aler-
ta. Quer dizer que entre um uso 
responsável e um uso patológico 
das tecnologias há vários de-
graus.

A investigação diz que os jogos 
on-line (sejam ou não a dinhei-
ro), as redes sociais, a pesquisa 
de multimédia e outros usos de 
ecrãs ativam regiões cerebrais 
envolvidas nos circuitos de re-
compensa, motivação, aprendi-
zagem e memória coincidentes 
com as áreas envolvidas nas per-
turbações do uso de substâncias 
psicoativas. Por isso, sim, é ver-
dade que é possível desenvolver 
dependência digital.

Então, vê se tens atividades, 
interesses e fontes de satisfação 
para além dos tecnológicos!

Ao socializares presencialmen-
te com pessoas da tua idade ga-
nhas competências – sem te da-
res conta! – que são essenciais 
ao teu bem-estar.

Boa navegação!

Madalena Nunes 
Socióloga CRI – Porto Oriental

Adolescer
 Limites de Ecrã 

Se encontraste aqui “palavrões” que não percebes bem, encontra os seus significados 
em https://saude.cm-valongo.pt/adolescer/palavras-dificeis

saude.cm-valongo.pt/adolescer
descobre tudo em
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7 propostas 
para este inverno

ASA:
APOIAMOS 
SENIORES ATIVOS
Um programa diversificado, 

dirigido a munícipes maiores de 
62, que integra:
ACADEMIA SÉNIOR com polos 
em todas as freguesias, aulas 
presenciais e on-line (Teatro, 
Música, Inglês, Artes Decora-
tivas, Informática, Danças de 
Salão, etc.)
ASA 4.0 – Acesso a tecnolo-
gia digital (tablet) para uma 
participação cultural e social, 
com interação segura nas redes 
sociais.
Como posso aderir? - Terá que 
ter 62 anos ou mais, ser resi-
dente no Concelho de Valon-
go e ser portador/a do Cartão 
Sénior Municipal (pode obtê-lo 
gratuitamente dirigindo-se aos 
serviços de atendimento do 
município com BI/CC, compro-
vativo de morada e fotografia).

1.
2.
COM OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE A CAMINHAR… 
EM ALFENA
Um desafio para gente de TODAS as ida-

des e condições físicas.  Uma caminhada, 
na companhia de profissionais de saúde, 
que se realiza uma vez por mês, ao sábado 
de manhã. 
Como posso aderir? Basta comparecer na 
Unidade de Saúde Familiar de Alfena no 
3º sábado do mês às 10h00. Traga cal-
çado e roupa confortável, máscara e uma 
pequena garrafa de água. Não é preciso 
inscrição.

SOPA DE LETRAS
DE PRODUTOS DO
CABAZ DA SEMANA

ABÓBORA
BATATA

BETERRABA
BRÓCOLOS

CEBOLA

CENOURA
CHILA

CURGETE
ESPINAFRES
FRAMBOESA

GRELOS
KIWI

MAÇÃ
MIRTILO

NABO

PENCAS
PÊRA

SALSA
TANGERINA

UVA

3.
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OFICINA 
DA REGUEIFA 
E DO BISCOITO
A história da regueifa e do 

biscoito no nosso Concelho foi 
cuidadosamente recolhida em 
imagens, sons, documentos e 
objetos. Para a fazer chegar 
até si preparamos um espaço 
dinâmico e um grupo de profis-
sionais capaz de acompanhar 
público, de qualquer idade, 
nesta descoberta do nosso pa-
trimónio. Saia de casa, junte a 
família, um grupo de amigos/as 
ou colegas e marque uma visita 
guiada à nossa Oficina. 
Como posso visitar? Toda a 
informação está disponível em 
www.oficinadaregueifaedobis-
coito.pt. Pode agendar na pági-
na de internet ou pelo telefone 
222 400 014. 

5. 6. 7.
CHAVE DE AFETOS 
E ECCOS
Estes dois projetos do muni-

cípio são dedicados aos que 
passam a maior parte do dia 
isolados e a quem é possível 
apoiar telefonicamente ou com 
a visita de equipas especializa-
das, contribuindo para uma di-
minuição do isolamento sénior 
e a facilitação de serviços em 
casa para os que têm mobilida-
de reduzida.
Como posso aderir? Envie-
-nos um e-mail (ilda.soares@
cm-valongo.pt) ou contacte 
os serviços de atendimento do 
município dando conta do seu 
interesse por estes projetos. 
Cada situação será analisada 
para adequar a melhor respos-
ta.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
As Bibliotecas Municipais de 
Valongo têm dois serviços pen-
sados para anular distâncias:
LEITURAS AO OUVIDO - Às 
terças e quintas, à tarde, pode 
receber a companhia das nos-
sas bibliotecas e ouvir uma 
leitura escolhida por si.
LIVROS COM MOBILIDADE – 
Para quem requisita livros nas 
nossas bibliotecas, e tem com-
provada mobilidade reduzida, 
este serviço garante a entrega 
e levantamento no domicílio. 
Como posso aderir? Basta 
agendar através do e-mail bi-
blioteca@cm-valongo.pt ou dos 
telefones 224 219 270 ou 939 
030 527.
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HORIZONTAIS
1 - A festa de Sobrado
2 - 104 romanos; Cuido
3 - O bem mais desejado; A quarta do alfabeto; A segunda das vogais
4 - Antes do 1º Natal; Simbolo quimico de neon; Onde se tece
5 - Outro nome de azeitona; O primeiro dos romanos; Princípio de rádio
6 - O sal que o tem é melhor; Ela definida; Ele definido
7 - Ajo; A carta de maior valor; Símbolo químico de carbono 
8 - Que nos pertence; Costumes
9 - Para os romanos são 500; Para os Gregos é alfa; O Mercado tem o da semana
10 - Saudação brasileira; Não há como a nossa

VERTICAIS
A - Caminho
B - Pequeno doce de Valongo 
C - A produção da Quinta das Arcas; A pedra negra de campo
D - Assim somos mais fortes 
E - Tenho o dever; Vazia
F - Saudação a Maria; Antes do meio dia
G - Preposição; Escalei a serra; 
H - Couce é uma (...) comunitária; Em excesso faz mal à saúde 
I - Estar sem companhia; Fervi para comer
J - Damásio assinalou o de Descartes

4. PALAVRAS 
CRUZADAS



www.valongoinoutdoor.pt


