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ÓBIDOS ID
ESTRATÉGIA PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O concelho de Óbidos tem vindo a afirmar-se na senda nacional e internacional com novas agendas, todas elas 
com denominadores em comum: Criatividade, Identidade, Inovação, Desenvolvimento e Demonstração. É, por 
isso, que demos o nome de Óbidos ID à nossa macro estratégia para os próximos anos.

A criação do Pelouro da Saúde e Bem-Estar vai no seguimento desta aposta numa agenda de e para as pessoas. 
Não é uma questão de moda. É uma questão de necessidade. De trazer às nossas populações estilos de vida mais 
saudáveis. Estilos de vida que proporcionam a felicidade e aquilo que qualquer executivo quer são pessoas feli-
zes no seu concelho.

Temos a noção do desafio que temos pela frente. Um programa como este, que é, porventura, dos mais trans-
versais que um Município pode ter, vai fazer com que estejamos todos alinhados num objetivo comum: ter um 
concelho mais ativo.

E queremos um concelho mais ativo em pessoas, mas também em economia, em turismo, em identidade, na re-
generação urbana, na atração de talentos, no património, na educação e na sustentabilidade ambiental.

Mas mais do que um desafio, este programa é um compromisso para as nossas gentes. É para elas que trabalha-
mos todos os dias. É para a nossa comunidade que fazemos todos estes projetos.

Óbidos está mais ativo que nunca.

Humberto Marques
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS



O concelho de Óbidos tem vindo a afirmar-se 
na senda nacional e internacional com novas 
agendas, todas elas com denominadores em 
comum: Criatividade, Identidade, Inovação, 
Desenvolvimento e Demonstração. 

É, por isso, que demos o nome de Óbidos ID à 
nossa macro estratégia para os próximos anos.



5

TURISMO

PATRIMÓNIO

SUSTENTABILIDADE

EDUCAÇÃO
CRIATIVA

ATRAÇÃO
DE

TALENTOS

IDENTIDADE

ÓBIDOS
VILA

LITERÁRIA

REABILITAÇÃO
URBANA
- GATO -





7

O Plano Estratégico Municipal para a Promoção da Saúde e Bem-Estar pretende ser um instrumento concelhio 
de gestão e planeamento, que resulta do envolvimento de diferentes atores e pretende traduzir, de forma efetiva, 
o compromisso do Município de Óbidos com a construção de uma cidadania em saúde, no pressuposto de que 
só uma visão partilhada possibilitará alcançar uma intervenção local colaborativa, capaz de produzir mudanças 
estruturais e sustentáveis; 

O Programa “Óbidos+Ativo”, que se divide em três grandes eixos de intervenção [Óbidos Movimento, Óbidos 
Nutrição, Óbidos Saúde] tem como prioridade o incentivo à prática de atividade física e o desenvolvimento des-
portivo e prevê uma importante mudança de paradigma na saúde, caraterizado pela passagem de um modelo 
centrado na doença e no seu tratamento, para um modelo centrado na saúde de caráter integrador. 

Assim, o conceito de promoção de Saúde e Bem-Estar ganha particular expressão, procurando-se  intervir sobre 
programas que favoreçam a adoção responsável de estilos de vida mais saudáveis, adequados ao ciclo de vida 
(infância, idade adulta, envelhecimento) e à condição física e psíquica dos indivíduos. Este processo de capaci-
tação das pessoas e das comunidades constitui um desafio para todos os cidadãos Obidenses e instituições. 

Margarida Reis
VEREADORA SAÚDE & BEM ESTAR

REFLETIR 
PARA AGIR



PERFIL DE SAÚDE DE ÓBIDOS
O concelho de Óbidos apresenta uma população significativamente mais envelhecida relativamente aos valores 
nacionais e uma das mais envelhecidas da Região Oeste Norte, apontando  para um aumento particularmente 
importante da população idosa relativamente à população jovem. Como resultado, o índice de dependência total  
tem vindo a aumentar (58,9% em 2016).

Estes dados revelam-nos que têm que ser criadas condições de apoio a estas famílias.

As principais causas de morte da população do ACeS Oeste Norte (2012-14) foram as doenças cardiovasculares 
(32%), tumores malignos (22%), doenças respiratórias (12%) e a diabetes, doenças endócrinas e metabólicas (7%).

O Grupo de outras causas responsável por 21% da mortalidade incluí lesões externas, envenenamento, acidentes, 
quedas, suicídios e homicídios.

Óbidos apresenta uma proporção (%) de diagnósticos ativos de diabetes, hipertensão arterial e incidência cumu-
lativa de tuberculose, com níveis elevados (2014-2016).

Óbidos não foge à regra quanto  ao que acontece em Portugal em relação à Obesidade Infantil (31% raparigas; 25% 
rapazes): uma em cada quatro crianças tem excesso de peso.

Com vista à identificação, prevenção e controlo da obesidade na população em geral, é apresentado um programa 
de intervenção, fornecendo gratuitamente consultas especializadas de nutrição/encaminhamento para espe-
cialistas noutras áreas da saúde e aconselhamento de atividade física.

A área da Saúde Mental é enumerada como uma das maiores prioridades. Este programa pretende reforçar com 
equipas multidisciplinares o acompanhamento a doentes com patologias psiquiátricas e suas famílias, garantin-
do terapêutica e promoção de bem-estar.

Quanto aos “estilos de vida dos alunos do ensino secundário” (num estudo realizado em 2016, numa amostra de 
51 alunos), registam-se os seguintes valores:  experimentação de tabaco - rapazes 23,5% e raparigas 35,3%; expe-
rimentação de álcool – rapazes 88,2% e raparigas 85,3%.  

Os hábitos tabágicos são um determinante de saúde que está associado ao desenvolvimento de diversas patolo-
gias sendo responsáveis por uma carga importante de mortalidade.
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MODALIDADES

ATIVIDADE DESPORTIVA - CONCELHO ÓBIDOS 2017

Esta informação pretende servir como ferramenta de auxílio para o planeamento e priorização de intervenções 
na área da saúde e insere-se na meta a alcançar pelo Município, em parceria com o ACeS Oeste Norte, encami-
nhando o cidadão no CONHECIMENTO, ATITUDE e COMPORTAMENTOS, num caminho que leva à mudança.

Trata-se de um programa  dinâmico e que beneficie de contribuições de todos os setores da sociedade

Fonte: Portugal. Unidade de Saúde Pública Zé Povinho - ACeS Oeste Norte. Região Oeste Norte - Perfil de Saúde 2017.
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Um polo dinamizador de Saúde no Município!

O Gabinete Óbidos+Ativo é um espaço de intervenção individual/familiar, sustentado por uma abordagem global 
e integrada de várias valências e especialidades terapêuticas, na promoção da saúde e bem-estar.

Disponibiliza os seguintes serviços a todos os munícipes:

    • Consultas de Nutrição e Psicologia

    •  Consultas de Orientação e Prescrição para a Prática de Atividade Física

    •  Aconselhamento para o Futuro a indivíduos/familiares com patologias ou fatores de risco – diabetes, doenças 
cardiovasculares, obesidade...

    •  Aconselhamento Jovem – atendimento diferenciado nas vertentes biológicas, psico-afetiva e socio-familiar.

    •  Cartão Óbidos+Ativo (cartão que confere beneficios na aquisição de serviços no Gabinete Óbidos+Ativo)

ÁREAS PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO
• Pilates / Pilates clínico

• Atividades Aquáticas

• Ginástica + Ativa

• Grávidas Fit (exercícios de fortalecimento e orientação)

1. GABINETE ÓBIDOS+ATIVO
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Desenvolver, apoiar e fomentar o Desporto!

O Desporto para todos no Município de Óbidos tem como objetivo ter uma população mais ativa, procurando en-
volver todas as faixas etárias, promovendo o desenvolvimento desportivo, a educação para e pelo desporto e a 
promoção da saúde.

Óbidos é um concelho que tem o privilégio de conjugar os espaços desportivos com a riqueza territorial e uma 
componente ecológica bem vincada. 

Este programa associa atividades físicas indoor e outdoor, que visam a melhoria da condição física e psíquica, o 
aumento das relações sociais, estilos de vida saudáveis e qualidade de vida e bem-estar. 

O nosso investimento passa por realizar atividades e eventos com o intuito de chegar a todos, satisfazendo as 
suas necessidades e interesses, motivações e desejos da generalidade da população, numa vertente de ativida-
de física regular e da prática desportiva, formal e informal, de lazer ou competitiva, com o apoio ao associativismo 
desportivo, empresas locais e Juntas de Freguesia.

ATIVIDADES
    • Torneios e Festivais desportivos

    • Fitness ao ar livre (zumba no parque e outras)

    • Atividades náuticas (SUP, surf, canoagem...)

    • Atividades na natureza (caminhadas, corridas, slide, rappel, escalada...)

    • Sunset saudável (yoga e fitness ao pôr-do-sol)

    • Maratona de cycling

    • Volta ao Castelo

    • Jogos tradicionais

    • Férias Ativas

    • Gala do desporto

2. DESPORTO PARA TODOS
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Aposta em Alimentação Saudável e Atividade Física!

O POCOB é um programa transversal, que abrange todas as idades. Engloba uma equipa multidisciplinar e inter-
disciplinar, que age em colaboração e parceria com o Gabinete de Nutrição, o Agrupamento de Escolas Josefa de 
Óbidos (PES – Programa de Educação para a Saúde; Atelier de Gastronomia; NIMO - Núcleo de Intervenção Multi-
disciplinar de Óbidos), ACeS Oeste Norte, Unidade de Saúde Pública Zé Povinho e Movimento Escola dos Afetos. 

Tem como objetivo uma intervenção, sobretudo, preventiva, onde se pretende educar a população para a aquisi-
ção de hábitos alimentares saudáveis e sensibilizar para a importância da atividade física regular.

O POCOB é desenvolvido pelo Gabinete de Nutrição no Gabinete Óbidos + Ativo, nas Escolas, na Academia Saúde 
e Bem-estar, no Programa Municipal “Melhor Idade”, com intervenção:

• Geral – que se destina a todos os indivíduos 

• Específica – para quem apresenta excesso de peso ou obesidade

OBJETIVOS
• Diminuir a percentagem de excesso de peso ou obesidade em crianças, jovens e adultos

• Caracterizar e monitorizar indivíduos determinando o seu IMC – Índice de Massa Corporal, encaminhan-
do-os, em caso de necessidade, para a sua equipa de saúde (enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, 
assistente social)

• Realizar sessões de educação para a saúde e outras atividades nas escolas e para a população em geral

3. POCOB 
PROGRAMA ÓBIDOS CONTRA A OBESIDADE



AÇÕES 
•  Consultas de nutrição

•  Atividade física regular (Combate ao sedentarismo)

•  Acompanhamento Psicológico – Psicoterapia de Apoio

•  Atividades de Desenvolvimento Psicossocial (Piquenique saudável +)

•  Seminário/Congresso sobre Obesidade 

AÇÕES NAS ESCOLAS 
•  Acompanhamento diário aos refeitórios escolares

•  Sessões de educação para a saúde (dieta mediterrânica)

•  “Prato Colorido, Prato Divertido”

•  Consultas de nutrição

•  “Pais almoçam na escola”

•  Semana da alimentação com 5 cores

•  Aula de culinária 

•  Smile dance

•  Concurso “Lancheira saudável”

•  Reuniões e formações de grupos

Atelier de Gastronomia / Cursos profissionais

Com um vínculo gastronómico centrado nos produtos genuínos do território, o “Atelier de Gastronomia” - cur-
so profissional da Escola Josefa de Óbidos, tem uma ação pensada, potenciando a qualidade de uma degusta-
ção saudável. Confecionando refeições, dinamizando workshops, participando em eventos, abrindo espaço 
para uma alimentação igualmente saborosa e diversificada, mas menos processada e mais amiga da nossa 
saúde.
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Ensinar, Reeducar e Estimular!

No âmbito escolar a propagação e multiplicação do conhecimento ocorre de modo intenso, sendo o espaço social 
apropriado para a realização de atividades práticas de educação para “Estilos de vida saudável”, minimizando 
graves distúrbios metabólicos, físicos e psicossociais.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO (equipa multidisciplinar)

As atividades a desenvolver enquadram-se em grandes linhas orientadoras, com várias parcerias:

• Atividade Física (AEC / Dinamização de Atividades Desportivas / Férias Ativas)

• Nutrição (POCOB) / Ações de sensibilização / Atelier de culinária

• Saúde (Rastreios de saúde, IMC, perímetro abdominal, taxa de glicémia, pressão arterial, primeiros socorros…)

• Dinâmica de Afetos (Relações Interpessoais / Afetos / Violência / Bullying / Voluntariado)

• Desafios do Futuro – Segurança pessoal / Pensar segurança / contextos de risco

4. ESCOLA SAUDÁVEL

ATIVIDADE FÍSICA
NUTRIÇÃO

SAÚDE

DESAFIOS
DO FUTURO

DINÂMICA
DE AFETOS

ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEIS
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FELICIDADE A SORRIR
A Saúde Oral  ganha espaço nas escola de Óbidos!
O Dentista fazer parte do dia-a-dia de toda a  comunidade educativa será uma realidade em Óbidos com o objeti-
vo de  prestar serviços aos alunos e restante comunidade, para além do consultório tradicional.

Este  programa funciona de forma interdisciplinar, com  ações educativas que orientam e promovem a criação de 
pensamento crítico, a reflexão sobre as causas das doenças bucais e, principalmente, o modo como preveni-las.

AÇÕES
• Rastreios gratuitos para as crianças, toda a comunidade escolar, familiares dos alunos, e utentes do Progra-

ma Melhor Idade.

• Prestar informação e formação das boas práticas sobre higiene oral à comunidade escolar

• Prestar gratuitamente cuidados de saúde oral a todos os alunos

• Prestar cuidados de saúde oral à população, que se traduzem em prevenção, diagnóstico e tratamento a ano-
malias dos dentes, boca, maxilares e estruturas

CLÍNICA ATIVA
Um Espaço com saúde!
Este projeto pretende reunir uma equipa de profissionais de saúde com vasta experiência no desporto de alto 
rendimento, para servir a população em geral.

Pretende trazer a qualidade e a exigência médica a todos os desportistas, praticantes ocasionais de atividade 
física e também para pessoas sedentárias e com patologias não associadas ao desporto:

• Atuar na potenciação desportiva, prevenção de lesões, diagnóstico rápido, indicando tratamento e recupera-
ção de lesões.

• Aconselhar e acompanhar  os que pretendem usar a atividade física como meio de prevenção ou tratamento 
de doenças, como a Diabetes, Hipertensão, Obesidade , Fibromialgia e outras doenças reumáticas, entre outras.

5. SAÚDE +
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Em Óbidos o desporto é, efetivamente, para Todos!

A prática de desportos e atividades físicas adaptadas visa a integração e inclusão das pessoas com necessi-
dades educativas especiais e portadores de deficiência, na sociedade. Conduzindo ao desenvolvimento das 
condutas psicomotoras de base (perceção auditiva, visual e táctil), ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e das 
qualidades físicas (resistência, força, velocidade, agilidade e coordenação). 

O Centro DESAFIA surge da necessidade de haver uma referência local e nacional ao nível do desporto e das 
atividades físicas adaptadas. Apresenta três grandes eixos:

RECREATIVO
Proporcionar dias inigualáveis de novas emoções e desafios, onde os participantes disfrutem de experiên-
cias únicas a realizar em diferentes locais do concelho de Óbidos. Podem ser vivenciadas em grupos (esco-
las e instituições, outros...), com o objetivo de partilha, de integração, de inclusão e bem-estar. 

Nesta vertente disponibiliza-se um conjunto de atividades em parceria com outras entidades (Associações 
e clubes locais, agrupamento de escolas, entre outros...), nomeadamente Orientação/Pedy papper, Equitação, 
Canoagem, Stand Up Paddle, Boccia, Goolball, Voleibol Sentado, Xadrez, Natação e Dança.

COMPETITIVO
• Apoio a atividades do Desporto Escolar
• Realização de estágios de equipas nas diferentes modalidades
• Realização de competições ao nível nacional e internacional

TERAPÊUTICO 
• Atividades na Sala Snoezelen
• Participação e apoio ao NIMO
• Atividades de Hipoterapia

6. DESAFIA
CENTRO DE DESPORTO 
E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA
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Um compromisso de Cidadania em Óbidos!

A construção de uma sala Snoezelen advém do facto de que cada vez mais a escola ter de se adaptar a todas 
as crianças, sem exceção, para responder às necessidades de todos. Dado o nível elevado de dependência de 
alguns alunos portadores de deficiência e com necessidades educativas especiais, é urgente encontrar alterna-
tivas e complementos à fisioterapia, à animação sociocultural, à terapia ocupacional tradicional e outras ativida-
des, para que possam ter maior qualidade de vida. No caso das crianças é necessário proporcionar ambientes 
propiciadores de aquisição de competências, libertos das exigências curriculares. Por outro lado, pretende-se 
abrir este espaço à comunidade e ao território.

A sala de Snoezelen é uma sala multissensorial que tem como objetivo a estimulação sensorial e/ou a diminuição 
dos níveis de ansiedade e de tensão. É um local feito de luz, sons, cores, texturas e aromas, onde os objetos são 
coloridos e disponibilizados para serem tocados e admirados. 

Os resultados positivos, revelados pela investigação na área da estimulação sensorial, têm contribuído para a 
crescente importância do snoezelen enquanto tratamento complementar à intervenção clínica-reabilitação. Os 
meios utilizados possuem uma forte capacidade de estimulação. O snoezelen é, sem dúvida, um campo fértil de 
buscas, de descobertas e possibilidades para a promoção de maior qualidade de vida. 

7. ESPAÇO COM VIVÊNCIAS
SALA SNOEZELEN



ESTE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMITEM:
• Promover de atividades lúdicas e de lazer;

• Estimulação sensorial e/ou a promoção do relaxamen-
to,  desenvolvimento de competências cognitivas, co-
municativas, sociais, motoras e educacionais;

•  Proporcionar conforto – através de estímulos contro-
lados. Esta técnica usa efeitos de forma individual ou 
combinada, cruzando música, sons, luzes, cores, vi-
brações suaves, texturas e aromaterapia;

•  Variedade de actividades que permitem que as te-
rapias sejam únicas e adaptadas a cada pessoa, ex-
plorando, ao mesmo tempo, as necessidades e prefe-
rências do aluno/paciente, aumentando a autoestima, 
emoções positivas, a capacidade de iniciativa apren-
dizagem e autoexpressão. Tem, por isso, um grande 
impacto na qualidade de vida de quem a vivência;

POPULAÇÃO ALVO
Uma vez que o equipamento sensorial pode ser be-
néfico para todas as idades e diagnósticos, esta sala, 
sediada na escola sede do Agrupamento, terá como 
público-alvo os alunos do Agrupamento, os utentes do 
Programa Municipal “Melhor Idade”, e restante comu-
nidade.
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Vai trazer mais Vida aos anos vividos!

Um local de novos conhecimentos, para trocar experiências e partilhar a vida!

Ter um propósito de vida saudável, reduzir o stress, praticar o exercício, “gostar de si”, “cuidar de si”, são segre-
dos essenciais para uma vida longa e feliz. É neste enquadramento que a Academia Sénior de Saúde e Bem-Es-
tar desenvolve a sua programação, tornando os Obidenses ativos, com saúde e longevidade.

Destina-se maioritariamente a indivíduos com idade superior a 50 anos e pretende oferecer uma modalidade 
educativa inovadora, tendo em vista um envelhecimento saudável, fomentando as relações inter-pessoais/sociais.

ATIVIDADES A DESENVOLVER
• Atividades Regulares 

• Aquáticas / Natureza / Ginástica + Ativa
• Nutrição / Higiene oral
• Oficinas criativas / computadores

8. ACADEMIA SÉNIOR 
DE SAÚDE E BEM-ESTAR

• Seminários e workshops

• Festas, convívios e passeios



9.
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Prevenção e promoção da saúde + perto!

Este projeto assenta num conceito de prestação de cuidados de saúde diferenciados e integrados que preten-
dem dar resposta às necessidades da nossa população, em todas as freguesias.

Sendo um trabalho de parceiros, terão responsabilidades distintas. Os técnicos envolvidos contribuem com 
ações de sensibilização, rastreios, aconselhamento individual, de forma personalizada, criando um elevado nível 
de empatia com a população, com dificuldade de mobilidade e mais isolada.

Cabe à Nutricionista orientar sobre a importância de manter uma alimentação segura e saudável, desenvolven-
do atividades teóricas e práticas, como as Oficinas de Culinária. Estas ações são desenvolvidas, na sua maioria, 
em espaços públicos (praças, escolas…).

Outra atividade não menos importante é o contacto direto mantido entre a Psicóloga e os utentes, contribuindo, 
dessa forma, para o combate ao isolamento social (em especial nos locais mais afastados da vila).

Cabe à Higienista promover iniciativas dirigidas à melhoria da qualidade de cuidados de saúde oral.

A presença do Veterinário nesta unidade permite o acompanhamento dos animais, que são verdadeiros compa-
nheiros de vida de muitas pessoas.

A Unidade Móvel faz também a recolha e entrega de material de apoio solidário.

9. CAMINHOS COM SAÚDE
UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E BEM-ESTAR



10.
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Óbidos como destino privilegiado 
para o Turismo Desportivo e de Natureza!

Tendo em conta as tendências da atualidade com a procura e necessidade das populações, considerando as 
possibilidades naturais do município, Óbidos é um excelente destino turístico desportivo.

Está não só preparado para turistas entusiastas que nos visitam para uma atividade especifica, como é o caso 
do TNLO – Trail Notruno da Lagoa de Óbidos, mas também para aqueles que queiram desfrutar das múltiplas e 
possíveis experiências desportivas marcantes.

As escolhas passarão por programas de atividades na natureza: passeios de jipe, de bateira, bicicleta e a pé; ca-
noagem, ténis, golfe, stand up paddle, mergulho, surf, visitas à Berlenga e rotas históricas...

Estas ofertas conjugam-se com alojamento, restauração, empresas desportivas e de animação, apostando na 
promoção turística emblemática.

10. TURISMO DESPORTIVO
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Passear a pé ou de bicicleta 
é uma das melhores formas de descobrir o concelho! 

O projeto vai disponibilizar uma grande diversidade de percursos, satisfazendo todos os gostos e interesses. 
Com programas dirigidos à população obidense, turistas nacionais e internacionais, com o objetivo de posicionar 
Óbidos como um destino de excelência neste género de experiências turísticas.

Á beira mar, por vilas e aldeias, nas levadas ou nos trilhos, os passeios pedestres e os de bicicleta podem ter 
pontos de partida e de chegada bem definidos ou ser, simplesmente, o prazer de andar e de observar o que se 
encontra pelo caminho.

Os recursos naturais, a paisagem, a agricultura, a História, as tradições, são elementos ricos que permitem es-
truturar estes “caminhos”, criando atratividade em todo o território, valorizando-o e fomentando o crescimento 
sustentável, aumento de dormidas, estruturação de produto, promoção e comercialização.

O acesso a uma plataforma disponível em vários idiomas é uma das ações do projeto, em parceria com as comu-
nidades intermunicipais, associações e empresas turísticas, numa atuação concertada entre entidades públicas 
e privadas.

A presença de Óbidos em feiras internacionais, a organização de visitas educacionais, de jornalistas e ações 
de promoção nas redes sociais, são outras ferramentas de comunicação para promover a oferta consolidada e 
diferenciadora do destino para atividades de bicicleta e a pé, ao longo de todo o ano.

11. ROTAS E TRILHOS
BTT, CORRIDA E CAMINHADAS
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Com um olhar no FUTURO e na PROXIMIDADE!

Enfrentar os desafios e colaborar na resolução de carências existentes nas freguesias, criando oportunidades 
para gerar novas sinergias e, em conjunto, construir uma comunidade mais participativa, onde todos gostem de 
estar e viver, é o nosso caminho.

A prioridade passa por encorajar a dinamização da freguesia no seu todo, estimulando a participação de todas as 
entidades, desde a freguesia, clubes, associações, empresas e população em geral, desde atividades regulares 
de cariz desportivo, festas/eventos de saúde e de bem-estar: Freguesia + Ativa.

FREGUESIA + ATIVA 
Evento que tem como objetivo incentivar à prática de Atividade Física e desenvolver dinâmicas ligadas à saúde 
e nutrição, possibilitando a todos os munícipes momentos de grande convívio e de confraternização.

Decorre de Outubro a Maio nas diversas freguesias do concelho.

12. FREGUESIAS 
EM MOVIMENTO
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Um ato de consciência e responsabilidade!

Os AFETOS são um fenómeno cuja importância social e cultural é amplamente reconhecida e cumpre nas socie-
dades modernas um papel fundamental no reforço da coesão social, promovendo o respeito, a solidariedade e a 
cidadania ativa.

Assim, e considerando os AFETOS como uma forma de inclusão e disseminação, também este programa preten-
de, através de uma equipa multidisciplinar, reforçar a importância de um estilo de vida saudável para a promo-
ção da saúde junto da comunidade. 

Esta dinâmica  visa abordar diferentes domínios , a nível local, nacional e internacional, com atividades de âm-
bito social e humano:

• Grupo de Cuidados Voluntários

• Amigo Especial

• Toma Certa

• Óbidos, Cidade dos Afetos

13. AFETOS
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Regenerar e qualificar para o desenvolvimento 
do desporto em Óbidos!

É pretensão do Município dinamizar um processo de desenvolvimento desportivo coerente, integrado, endó-
geno e sustentado, considerando o desporto como um fator de valorização humana e social e como um meio 
privilegiado de ocupação dos tempos livres, de recreação, de lazer, constituindo-se, assim, a autarquia como um 
elemento catalisador e de intervenção direta no processo de desenvolvimento desportivo.

Dotar o concelho de infraestruturas adequadas às exigências do desporto moderno e reconhecer a importância 
do desporto de alta competição, de rendimento desportivo e de formação como valores sociais, culturais, políticos 
e económicos relevantes, são apenas algumas das linhas que se propõe alcançar.

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS
ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

• Rotas de percursos pedestres 

• Trilho de BTT

• Trilhos de trail

• Espaço fitness

• Parque infantil

• Sala snoezelen

14. INFRAESTRUTURAS
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Formar para Ser+!

O Desporto, atualmente, assume um papel de enorme relevo na formação e na educação das várias faixas etá-
rias e nos vários estratos e classes sociais. Neste papel, os agentes desportivos têm uma enorme importância 
no trabalho que desenvolvem. Como tal, é de extrema importância que se mantenham atualizados de forma a 
desempenharem, de um modo correto, o desenvolvimento das suas atividades físicas e desportivas.

O Plano de Formação será um projeto que vem contribuir para o desenvolvimento do  profissional face às neces-
sidades do mercado. Este plano de formação quer, de alguma forma, apoiar profissionais, clubes e associações a 
desenvolver os seus processos de qualificação e modernização das suas estruturas de gestão, melhorar as suas 
ofertas desportivas e requalificação dos seus quadros técnicos de forma a encontrar soluções de resposta às 
necessidades e exigências do seu dia a dia.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO:
    • Gestão e planeamento de um clube

    • Organização de eventos desportivos

    • Higiene e segurança nos recintos desportivos

    • Formações e Workshop nas diversas modalidades

    • Cursos com atribuição de títulos profissionais e creditação nos seus níveis de formação

15. PLANO DE FORMAÇÃO
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Inovamos, Simplificamos, Modernizamos!

Óbidos pretende criar um projeto estruturado e posicionado para comunicar com autenticidade, apostando na 
divulgação de “Um estilo de vida saudável e equilibrado”.

O crescente desafio de modernização e a procura de inovações tecnológicas, no âmbito da Saúde e do Bem-estar, 
leva à criação de um conjunto de produtos interativos, desde site, plataformas, portal e App.

•  Site Saúde e Bem-Estar

•  Agenda desportiva online

 Divulgação de atividades dinamizadas por clubes, associações e Juntas de Freguesia

•  Plataforma / App

 Rede de caminhos Pedestres/ BTT

Pretende promover sinergias entre várias entidades no âmbito dos três eixos Movimento, Saúde e Nutrição.

16. SBO DIGITAL
SAÚDE E BEM-ESTAR ÓBIDOS DIGITAL
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EM ÓBIDOS, A INTERVENÇÃO EM PROMOÇÃO 

DA SAÚDE ESTARÁ CENTRADA 

NA CAPACITAÇÃO DOS MUNÍCIPES 

ENQUANTO AGENTES PROMOTORES 

DA SUA SAÚDE E RESULTA DE UM PROCESSO 

PARTILHADO E PARTICIPADO 

POR UMA REDE DIVERSIFICADA 

DE AGENTES CONCELHIOS, 

A TÍTULO COLETIVO E/OU INDIVIDUAL. 

CONSTITUI, HOJE, UM PROCESSO 

INOVADOR E DESAFIANTE! 

COLOCA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

E BEM-ESTAR DE FORMA CLARA E EFETIVA 

NA AGENDA POLÍTICA LOCAL.



Câmara Municipal de Óbidos
Largo de S. Pedro
2510-086 Óbidos
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obidosmaisativo@cm-obidos.pt
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