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RELATÓRIO DE ATIVIDADES: ANO LETIVO 2018-19 

 

O Projeto de Educação pelos Pares tem como objetivo promover o bem-estar e a saúde (física 

e mental) dos estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), 

bem como intervir na comunidade académica em áreas fundamentais para o desenvolvimento 

de competências pessoais e académicas. De forma a atingir estes objetivos desenvolveu a sua 

ação nas seguintes áreas de intervenção:  

I – INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E GESTÃO DE STRESSE 

II – BEM-ESTAR E SAÚDE 

III – PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO 

IV – COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

Este Projeto é desenvolvido por voluntários, sendo constituído maioritariamente por 

estudantes, mas integrando igualmente pessoal docente e não docente. 

No presente ano letivo colaboraram os seguintes voluntários:  

ESTUDANTES  

Ana Beatriz Dias de Melo; Ana Carolina Santos Rosa; Ana Luísa Guerra Branco; Andreia Nicole 

Gouveia Vieira; Bárbara Morouço Catarino; Beatriz Almeida Ferreira; Beatriz dos Anjos Maia; 

Bruna Isabel Alves Martinho; Bruno Rafael Ribeiro Abreu; Catarina Alexandra Castanheira da 

Silva; Cátia Filipa Marques Oliveira; Cláudia Isabel Cunha Carvalho; Cristiana Margarida de 

Barros Sobral; Ema Filipa Ferreira Rosário; Ercília Rita Mondlane; Guilherme Flor; Inês Ferreira 

Duarte; Inês Rodrigues Mendes; Joana Sofia Figueiredo Costa; Juliana Isabel Salgado 

Marceneiro; Lícia Beatriz Alves Araújo; Lisa Coutinho Martins; Magda Maiara Gomes Chantre; 

Maria Amaro Silva das Neves; Maria Damas Lapa Rodrigues; Maria João Vicente Martins; Maria 

Ferreira Pereira; Maria Pinto Paixão; Maria Rita Morgado Capaz Farinha; Margarida Bizarro; 

Marta Sofia Barbosa Salas; Pedro Afonso Moreira da Costa; Rita Gonçalves Marieiro; Suyla 

Fernandes Cunha; Tatiana Patrícia da Silva Costa; Tiago André Chambel Casola; Vera Carolina 

Pereira Gonçalves (informação mais detalhada no Anexo 1, para efeitos do Suplemento ao 

Diploma). 

DOCENTES E NÃO DOCENTES 

Ana Paula Amaral; Ana Valado; Cristina Santos; Fernando Mendes; Joaquim Pereira; João 

Lima; Lucília Gonçalves; Margarida Pocinho; Rosa Neves; Rute Santos; Rui Cruz; Sónia Fialho. 
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1 - “PARES D'ESTES - DIA I”  

Este evento foi realizado no dia 3 de outubro de 2018, procurando conciliar duas das linhas de 

intervenção do Projeto: a INTEGRAÇÃO ACADÉMICA e o BEM-ESTAR E SAÚDE. 

Fundamentação 

A atividade física e a alimentação saudável melhoram  a funcionalidade, o bem-estar, o sono, o 

controlo de peso e promovem estados emocionais positivos, prevenido a ocorrência de 

sintomatologia depressiva e perda de memória. A atividade física, quando em grupo, promove 

as relações interpessoais e facilita o funcionamento das equipas.  

Objetivos: 1) Promover a integração dos alunos do 1º ano; 2) Promover as relações 

interpessoais; 3) Proporcionar um momento de descontração e diversão; 4) Promover o 

espírito de equipa. 

Descrição da Atividade 

O Projeto de Educação pelos Pares organizou uma atividade ao ar livre intitulada: “PARES 

D'ESTES - DIA I”, que decorreu no parque de jogos da Casa de Pessoal do Centro Hospitalar dos 

Covões, e contou com a colaboração do Concilium Praxis. A atividade consistiu na realização de 

jogos tradicionais, organizando os alunos de diferentes cursos em equipas. Teve a duração de 

duas horas, terminando com a apresentação do projeto e a distribuição de um pequeno lanche 

pelos participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: “PARES D'ESTES - DIA I” 
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Participantes: O evento contou com, aproximadamente, 110 participantes. 

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Rute Santos, Sónia Fialho, Joaquim Pereira; Rosa 

Neves. 

Alunos PARES envolvidos: Ercília Mondlane; Guilherme Flor; Lícia Araújo; Lisa Martins; Maria 

João Martins, Maria Pereira e Vera Gonçalves. Informação da Prof Sónia, pf confirme  

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 120. 

 

2 - Workshop de Boas Práticas de Sono (7ª edição) 

Healthy Sleep, Healthy Aging 

No âmbito da linha de ação – BEM-ESTAR E SAÚDE e na sequência das práticas desenvolvidas 

em anos anteriores, organizou-se no dia 13 de março de 2019, a 7ª edição das comemorações 

do Dia Mundial do Sono, este ano subordinada ao tema proposto pela World Sleep Society: 

“Healthy Sleep, Healthy Aging”. 

Objetivos 

Este Workshop teve como objetivo principal promover boas práticas de sono. Procurou 

também, aumentar o conhecimento sobre o sono, a sua fisiologia e os seus distúrbios ao longo 

do ciclo de vida, mostrar a importância da relação sono-saúde, em particular o impacto de um 

sono de baixa qualidade no rendimento académico.  

Descrição da atividade 

 O Workshop decorreu no Auditório João Gil (componente teórica) e na Sala Prof. Zaida Chieira 

(componente prática) entre as 9h30 às 13h00. As sessões de natureza teórica (15 a 20 minutos 

cada) foram dinamizadas por estudantes da ESTeSC (3º e 4º ano de licenciatura) e por uma 

docente da ESTeSC, especialista nesta temática. Focaram-se nos seguintes temas: Sono 

saudável, envelhecimento saudável; Fisiologia do Sono; Insónia, Ansiedade e Stress; Sono, 

Gestão da Ansiedade e Stresse; Estilos de Vida e Sono Saudável. 

Em relação à componente de caráter prático, desenvolveram-se várias atividades de 

sensibilização para a temática do sono, procurando consolidar os conhecimentos adquiridos e 

de promoção/educação de boas práticas de sono. Pretendia-se que, no final da atividade, 

todos os participantes fossem capazes de tomar decisões mais assertivas, de modificar os 

comportamentos pouco adequados e de adotar estilos de vida mais saudáveis, relativamente 

ao sono. 

No final do workshop, os participantes preencheram um Questionário de Avaliação, numa 

escala tipo Likert de 5 pontos. As respostas dos inquiridos oscilaram entre “muito” (4 pontos) e 

“muitíssimo” (5 pontos). Destacamos os seguintes resultados: 57% dos participantes 

considerou que “O workshop correspondeu “muito” às suas expetativas iniciais?”; 42% dos 

participantes considerou que “Os temas abordados foram “muitíssimo” úteis?”; 45% dos 
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participantes considerou que “Os temas abordados foram “muito” aprofundados?”; 52% dos 

participantes considerou que “O tempo dedicado ao tema foi “muito” adequado?; 46% dos 

participantes considerou que “Os conhecimentos adquiridos foram “muito”  úteis para o seu 

dia a dia?”; 52% dos participantes considerou que “Considerou que os formadores foram 

“muitíssimo” esclarecedores e que estavam “muitíssimo” informados sobre o tema?” 52% dos 

participantes considerou que “a aplicação prática se mostrou “muito”  eficaz?;  43% dos 

participantes considerou “muito”  importante a existência de mais sessões acerca do tema?” 

No geral, a grande maioria das avaliações foi muito positiva. 

Participantes: O evento contou com 116 participantes. Estiveram presentes estudantes, 

docentes e não docentes. 

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Joaquim Pereira; Rosa Neves. 

Alunos PARES envolvidos: Ercília Mondlane; Guilherme Flor; Lisa Martins; Cláudia Carvalho; 

Ema Rosário; Bárbara Catarino; Beatriz Ferreira; Joana Costa; Maria Rita Farinha; Inês Mendes; 

Joana Costa; Maria das Neves; Bruna Martinho. 

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 129 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Componente teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Componente prática 
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3 - Workshop Gestão e Controlo de Ansiedade: Ansiedade? Keep Calm 

and Relax!!! 
 

Este evento foi realizado no dia 27 de março de 2019, no âmbito da linha de ação – 

INTEGRAÇÃO ACADÉMICA E GESTÃO DE STRESSE. 

Fundamentação 

Se para alguns alunos o contexto académico é visto como uma oportunidade de desenvolver 

atividades e como uma forma de crescimento individual e social, para outros tal contexto é 

percebido como altamente ansiogéneo e gerenciador de múltiplos factores de stresse. Assim 

sendo, é necessário identificar as suas causas e conhecer melhor os seus efeitos para melhor 

lidar com essas situações – estratégias de coping. Neste âmbito e com base nas necessidades 

identificadas nos estudantes, realizou-se este Workshop.    

Objetivos 

 1) Diagnosticar situações indutoras de ansiedade e stresse na vida académica; 2) Identificar 

estratégias cognitivas e comportamentais para lidar com a ansiedade; 3) Saber utilizar 

estratégias para lidar com a ansiedade aos exames e estratégias pessoais pró-ativas e conhecer 

e treinar técnicas de controlo de ansiedade. 

Descrição da atividade 

O workshop foi realizado na sala “Prof. Zaida Chieira”, teve a duração de duas horas e início às 

17h30. Tendo em conta o carater eminentemente prático, as inscrições foram limitadas a 10 

participantes, tendo estado presente 6 alunos, 4 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. 

A sessão teve início com uma dinâmica de quebra-gelo “Apresenta-te ao Teddy” que permitiu, 

de forma divertida, a apresentação de todos os participantes. De seguida, foi solicitado ao 

grupo a exposição e partilha de situações de stresse vivenciados em diferentes contextos de 

vida, bem como formas alternativas de lidar com essas mesmas situações. Foi ainda realizada 

uma dinâmica de grupo com o objetivo de desconstruir alguns medos irracionais acerca de 

situações gerenciadores de stresse. Nesta primeira parte, foi abordado o racional da 

ansiedade, ensinando a identificar os seus sintomas, mas sobretudo ocorreu uma 

aprendizagem a nível da gestão emocional (os estudantes aprenderam a aceitar e a gerir as 

emoções negativas, reconhecendo assim, o seu papel adaptativo). Foi distribuído algum 

material de autoajuda ao qual os participantes pudessem recorrer em situações de ansiedade. 

Na segunda parte realizou-se o treino de relaxamento, durante o qual os alunos tiveram 

oportunidade de experienciar algumas técnicas de controlo de ansiedade, como por exemplo, 

o Treino de Respiração, Criação de Imagem de Paz, Relaxamento Muscular Progressivo de 

Jacobson para 7 grupos musculares, Mindfulness e Treino Autogénico  de Shultz.  
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Imagem 4: “Ansiedade? Keep Calm and Relax!!!” 

 

O estado de relaxamento foi conseguido pela maioria dos participantes, descrevendo como 

maior dificuldade a permanência do foco nas instruções do treino, quando existia barulho no 

exterior. Descreveram a sensação como sendo muito boa e que deveriam ser realizadas mais 

sessões. No final foi distribuído, a cada aluno, um mini guião de relaxamento para que 

pudessem praticar em casa.  

No final, a avaliação foi realizada por Questionário e com recurso a uma dinâmica de grupo, 

permitindo que os participantes fizessem um exercício de auto-reflexão sobre a atividade. 

Relativamente aos questionários, a média de satisfação foi de 4,4 numa escala de likert de 1 a 

5. Os estudantes destacaram maioritariamente como “excelente” a apresentação dos 

conteúdos propostos e a interação estabelecida tanto na abordagem prática do racional da 

ansiedade como nos exercícios de Relaxamento sendo esta última a atividade que mais 

gostaram.  

Podemos concluir que este tipo de atividade, menos expositiva, mais interactiva e 

participativa, tem junto dos participantes um efeito mais efectivo e positivo. A importância 

dada pelos estudantes a esta abordagem, e ao treino de relaxamento, justifica a continuidade 

desta metodologia. 

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Lucília Gonçalves; Rosa Neves. 

Alunos PARES envolvidos: Ercília Mondlane; Cristiana Sobral. 

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 8 
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4 - Workshop Word4Us 

Esta atividade decorreu no âmbito da cooperação com o ISEC. No início do ano letivo uma 

docente do ISEC (Professora Carla Fidalgo) mostrou interesse no Projeto de Educação pelos 

Pares e foi convidada a participar nas reuniões e envolver-se nas atividades com os alunos do 

ISEC. No âmbito da colaboração estabelecida 3 alunos do ISEC organizaram um Workshop cujo 

público-alvo foram os alunos da ESTeSC, no dia 27 de março de 2019. 

Fundamentação 

A escrita de Relatórios faz parte integrante da atividade de qualquer profissional na área 

técnica e científica, quer na sua formação, quer no exercício da profissão. 

Objetivos: Facilitação da redação de relatórios técnicos ou científicos. Pretende-se, sobretudo, 

abordar algumas das questões mais importantes em torno da escrita de documentos: 1. 

Índices Automáticos; 2. Legendas; 3. Quebras de Página; 4. Revisão de Documento.  

Descrição da Atividade 

O workshop decorreu na Sala de Informática da ESTeSC. O desenvolvimento de sessão teórico-

prática foi de acordo com os objetivos definidos, ministrada por estudantes do 2.º ano da 

Licenciatura em Engenharia Informática, tendo como público-alvo estudantes da ESTeSC. A 

sessão seguiu uma metodologia interativa, com o acompanhamento passo-a-passo das 

atividades, de forma a possibilitar a concretização dos objetivos estipulados. 

Participantes: O evento contou com 28 participantes. 

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Margarida Pocinho; Carla Fidalgo (ISEC). 

Alunos PARES envolvidos: Diana Bento; Joel Matos (ISEC). 

Total de alunos envolvidos (participantes e Pares educadores): 30. 

 

 

5 - Workshop de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática 

Externa 

No âmbito da linha de ação – BEM-ESTAR E SAÚDE e na sequência das práticas desenvolvidas 

em anos anteriores, organizou-se no dia 3 de abril de 2019, a 2ª edição do Workshop de 

Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE). 

Este Workshop teve duas componentes: uma teórica (20%) e uma componente prática (80%), 

tendo tido uma duração de 3 horas. Pelo facto de a atividade ter uma forte componente 

prática as inscrições foram limitadas a 25 participantes, tendo sido preenchidas na totalidade. 

Fundamentação 

A doença cardiovascular assume uma liderança destacada no mundo ocidental na morbilidade 

e mortalidade das populações. A morte súbita é muitas vezes a primeira manifestação dessa 

doença. A fibrilhação ventricular é o mecanismo mais frequente da paragem 
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cardiorrespiratória (PCR) de origem cardíaca e o seu único tratamento eficaz é a desfibrilhação 

elétrica.  

A probabilidade de sobrevivência é tanto maior quanto menor o tempo decorrido entre a 

fibrilhação e a desfibrilhação. Considerando que a rápida desfibrilhação é difícil de atingir se 

efetuada apenas por médicos, dado que a PCR ocorre na maioria das vezes em ambiente pré-

hospitalar, recomenda-se que profissionais não médicos sejam treinados e autorizados a 

utilizar desfibrilhadores, desde que a sua atuação seja enquadrada em Programas de DAE com 

controlo e auditoria médica qualificada. Só assim se conseguirá a conjugação de esforços que 

tornam a desfibrilhação um meio para atingir um objetivo último de melhoria da sobrevida 

após PCR de origem cardíaca.  

Objetivos Gerais 

Adquirir competências que lhe permitam realizar corretamente manobras de SBV com 

utilização de um Desfibrilhador Automático Externo, numa vítima em paragem 

cardiorrespiratória. 

Objetivos Específicos: 1) Compreender o conceito da cadeia de sobrevivência; 2) Identificar 

potenciais riscos para o reanimador; 3) Saber executar corretamente as manobras de SBV, de 

acordo com as guidelines de reanimação mais recentes; 4) Conhecer o conceito de DAE; 5) 

Identificar as regras de segurança inerentes à utilização de DAE; 6) Descrever os passos e a 

sequência de intervenções na DAE; 7) Saber executar corretamente e em segurança as técnicas 

de reanimação (SBV) com apoio de DAE, de acordo com as guidelines de reanimação mais 

recentes. 

Descrição da Atividade 

Atividade de cariz eminentemente prático com duas bancas de treino: 

Banca 1: Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo de treino: 

 - Treino das manobras de reanimação; 

 - Manuseamento do DAE; 

 - Identificar condições de segurança na utilização do DAE; 

Material: Manequim SBV, DAE treino, insuflador manual ou pocket mask 

 

Banca 2: Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo: 

 - Treino manobras de reanimação; 

 - Reconhecimento de uma PCR;  

 - Exposição e breve resumo do funcionamento do DAE; 

Material: Manequim SBV, DAE, insuflador manual ou pocket mask 
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Imagem 5: Workshop de SBV e DAE 

 

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Joaquim Pereira; Rui Cruz. 

Alunos PARES envolvidos: Ercília Mondlane; Guilherme Flor; Catarina Silva; Ema Rosário; 

Bárbara Catarino; Bruna Martinho; Joana Costa; Maria das Neves; Ana Beatriz Melo.  

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 34 

 

6 - Workshop – “De par em par: snacks saudáveis e rápidos” 
 

No âmbito da linha de ação – BEM-ESTAR E SAÚDE e na sequência da cooperação estabelecida 

(no presente ano) com a Professora Carla Fidalgo (docente do ISEC), decorreu no ISEC, no dia 

17 de abril de 2019, o Workshop – “De par em par: snacks saudáveis e rápidos”.  

Fundamentação 

O baixo consumo de refeições intermédias em estudantes do ensino superior, bem como a sua 

relação com uma diminuição das capacidades de cognição e atenção, estão largamente 

descritas na literatura científica. A falta de conhecimentos acerca de alimentação saudável e a 

falta de competências culinárias para preparar refeições saudáveis são frequentemente 

identificados como barreiras à prática de uma alimentação saudável. 

 

Objetivos 

1. Aumentar a literacia relativa ao consumo de opções alimentares saudáveis ao 

pequeno-almoço e refeições intermédias; 

2. Promover as cooking skills relativas à preparação de refeições intermédias saudáveis. 
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Descrição da atividade 

A atividade consistiu numa sessão teórico-prática (duração de duas horas com início às 14h) e 

foi organizada e dinamizada pelo Projeto de Educação pelos Pares da ESTeSC, tendo como 

público-alvo os estudantes do ISEC. 

A parte teórica incidiu sobre os seguintes tópicos: Importância do Pequeno-almoço, 

Importância das refeições intermédias, Recomendações nutricionais relativas às refeições 

intermédias, Refeições intermédias e capacidade de cognição e concentração. A parte prática 

consistiu em preparar, explicar o procedimento e fazer prova de várias opções de refeições 

intermédias saudáveis que poderão ser consumidas ao pequeno-almoço ou lanches. Foram 

realizadas receitas simples, práticas e saudáveis. Os participantes tiveram uma participação 

ativa demonstrando interesse e curiosidade nas informações partilhadas. Foi também 

fornecido um descodificador de rótulos para alimentos e bebidas para auxiliar os presentes na 

interpretação de rótulos quando estes optam pela aquisição de alimentos embalados para as 

refeições intermédias. No final realizou-se a avaliação da atividade, através de questionário, e 

foram entregues os certificados de participação. 

 

Avaliação da atividade 

Todos os participantes na atividade consideraram a atividade como útil, manifestando 

interesse em participar noutro evento organizado pelo Projeto. Utilizando uma escala de Likert 

de 5 pontos, 70% dos inquiridos classificaram o seu grau de satisfação com a organização desta 

dinâmica com 5 pontos. Os restantes classificaram com 4 pontos. 

 

Participantes: 10 alunos inscritos, 70% do sexo feminino. 

 

Docentes envolvidos: Ana Paula Amaral; João Lima; Sónia Fialho; Carla Fidalgo. 

 

Alunos PARES envolvidos: Maria Damas, Vera Gonçalves, Rita Marieiro, Ana Branco, Bruno 

Abreu, Marta Salas e Ana Carolina Santos.  

 

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 17 

 

 
Imagem 6: “De par em par: snacks saudáveis e rápidos” 
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7 – Workshop – “Violência no Namoro” 

No âmbito da linha de ação – COMPORTAMENTOS DE RISCO, decorreu na ESTeSC, no dia 1 de 

abril de 2019, o Workshop – “Violência no Namoro”. 

Fundamentação 

Um estudo nacional elaborado pela União de Mulheres Alternativa e Resposta, com o apoio da 

Secretaria de Estado para a Cidadania e publicado em 2019 sobre a Violência no Namoro, 

revelou que 58% dos jovens que namoram ou já namoraram mencionam já ter sofrido de 

violência por parte do atual ou ex companheiro(a). Ainda que, 37 % dos jovens considere que é 

“normal” aceder às redes sociais do(a) companheiro(a) sem autorização e 67% dos jovens 

refere ser “normal” alguns comportamentos de violência.  

Objetivos 

1) dar a conhecer a temática da violência sexual/violência no namoro; 2) saber como proceder 

em caso de vitimação e 3) identificar estratégias de caráter preventivo. 

Descrição da atividade 

O evento decorreu no Auditório Profª Cristina Girão, no período da tarde (14h às 17h). Contou 

com a colaboração do Programa Uni2+/Associação Plano i (Dra. Mafalda Ferreira) e da 

Associação de Apoio à Vitima – APAV (Dra. Natália Cardoso), para além de uma componente 

mais expositiva, procurou-se incentivar a participação dos estudantes com algumas 

metodologias dinamizadas pelos seus Pares.  

Participantes: Inscreveram-se 48 estudantes. 

Docen/Não Docentes: Ana Amaral, Ana Valado, Cristina Santos, Lucília Gonçalves, Rosa Neves.   

Alunos PARES envolvidos: Lisa Martins; Maria João Vicente, Tiago Casola, Magda Chambre, 

Suyla Cunha, Ercília Mondlane.  

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 54. 

 

Imagem 7: “Violência no Namoro!”  
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8 - Workshop:  “Preservativo, o bloqueador das DST’s!” 
    

No âmbito da linha de ação – COMPORTAMENTOS DE RISCO, decorreu na ESTeSC, no dia 17 de 

abril de 2019, o Workshop – “Preservativo, o bloqueador das DST’s!”. 

Fundamentação 

A perspetiva democrática de educação para a saúde defende que, a partir do desenvolvimento 

de conhecimentos e perceções, os alunos adquiram a competência para a ação e para a 

mudança. 

Descrição da atividade 

O evento referido teve início às 09:30h (com duração de 2h) e contou com a participação da 

ABRAÇO e a presença do Dr. Rocha Almeida (Divisão de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências) que abordou o tema “Consumos de álcool e outras substâncias”, 

com um olhar atento de todos os participantes, mas, em especial, de duas alunas que, na 2ª 

sessão de prevenção de comportamentos de risco, abordaram esta temática. Nesta 1ª sessão 

também foram abordados temas como os “Comportamentos sexuais de risco  e infeções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs)” apresentadas por um grupo de alunas do projeto 

“Educação pelos Pares”.  Ao longo de toda a tarde contámos com a participação da carrinha de 

rastreio da ABRAÇO no estacionamento da ESTeSC.  

Participantes: Inscreveram-se 23 estudantes (91% do sexo feminino). No rastreio que decorreu 

na carrinha da ABRAÇO participaram 20 pessoas (15 do sexo feminino), 15 fizeram o teste VIH, 

4 o teste Sífilis e 2 o teste VHC.  

Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Fernando Mendes.   

Alunos PARES envolvidos: Lisa Martins; Maria João Martins, Tiago Casola, Magda Chambre, 

Leonor Vasconcelos, Tatiana Costa, Margarida Bizarro, Suyla Cunha, Cátia Oliveira, Beatriz 

Maia. 

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 33. 

 

  

Imagem 8: “Preservativo, o bloqueador das DST’s!”  
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9 - IX Seminário de Educação pelos Pares 

Universal health coverage – the bigger picture 

 

Fundamentação 

Em 2019, à semelhança de 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) escolheu como tema 

central para ser debatido no Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a Cobertura Universal de 

Saúde. A prioridade da OMS é que os líderes mundiais desenvolvam medidas concretas no 

sentido de melhorar a saúde de todas as pessoas. Isto significa garantir que todos, em todo o 

mundo, possam ter acesso a serviços de saúde de qualidade, sem terem de enfrentar 

limitações financeiras. 

Objetivos 

 A realização anual dos Seminários tem como principais objetivos dar a conhecer à 

comunidade escolar as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Educação pelos Pares, 

comemorar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril), trazendo à Escola individualidades de 

reconhecido mérito científico, na temática identificada pela OMS. 

Descrição da atividade 

O IX Seminário decorreu no Anfiteatro Prof. Cristina Girão (ESTeSC), no dia 10 de abril, no 

período da tarde. O primeiro painel - Saúde ao Centro: da caracterização à intervenção 

contou com os seguintes temas: A Geografia da Saúde da População na Região Centro - 

Cláudia Costa (Universidade de Coimbra); Perfil de Saúde da Região Centro - Sandra Lourenço 

(Observatório Regional de Saúde DSP/ARSC); A Educação pelos Pares enquanto estratégia 

promotora da saúde dos estudantes do ensino superior - Anabela Pereira (Universidade de 

Aveiro). 

No segundo painel - O contributo do Projeto de Educação pelos Pares na promoção da saúde 

dos estudantes -  destacamos a participação dos estudantes, estes apresentaram à 

comunidade as atividades desenvolvidas pelo Projeto, nas diferentes áreas de intervenção e 

partilharam com a audiência a importância que ser voluntário no projeto teve em termos do 

seu desenvolvimento pessoal: 1) Atividades desenvolvidas pelos grupos: Integração académica 

e Gestão de Stress, Saúde e bem-estar, comportamentos de risco: Rosa Neves; Vera Gonçalves; 

Diana Bento; Joel Matos; Tiago Casola; Cláudia Carvalho; Catarina Silva; Diana Martins. Para 

finalizar, 2) O contributo do Projeto de Educação pelos Pares no desenvolvimento pessoal do 

aluno: Maria Pereira, Ercília Mondlane. 

 

Participantes: Este evento destinou-se a todos os profissionais de saúde, alunos e público em 

geral, no entanto a principal participação foi de estudantes da ESTeSC. Foram contabilizadas 

76 inscrições.  

Comissão organizadora foi constituída por: 
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Docentes/Não Docentes: Ana Paula Amaral; Ana Valado; Cristina Santos; Fernando Mendes; 

Joaquim Pereira; João Lima; Lucília Gonçalves; Margarida Pocinho; Rosa Neves; Rute Santos; 

Rui Cruz; Sónia Fialho.  

Alunos PARES envolvidos: Lisa Martins; Cátia Oliveira; Catarina Silva; Tatiana Costa; Ercilia 

Mondlane; Maria Martins; Maria Pereira; Tiago Casola; Vera Gonçalves; Cláudia Carvalho. 

 

Total de alunos envolvidos como participantes e como Pares educadores: 86. 

 

 

 
 

 
Imagem 9: IX Seminário de Educação pelos Pares 

 

 

No total, ao longo do ano letivo, estiveram envolvidos nas atividades do Projeto de Educação 

pelos Pares 503 alunos, como participantes e como Pares educadores 

 

 

Coimbra, 27 de junho de 2019 

 

A Coordenadora do Projeto de Educação pelos Pares 

Ana Paula Amaral 
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Anexo 1 - Alunos Voluntários do Projeto Educação pelos Pares 
2018/2019 

Nome Ano/Curso Nº Aluno E-mail Nº Telefone 

Ana Beatriz Dias de Melo 1º - F.C. 201800273 anamelo7293@gmail.com  962 167 699 

Ana Carolina Santos Rosa 1º - D.N. 201800133 criolinarosita@gmail.com 913 646 364 

Ana Luísa Guerra Branco 1º - D.N. 201800121 brancoana71@gmail.com 925 411 071 

Andreia Nicole Gouveia Vieira 1º - FC 201800279 andreiia.niicole@gmail.com  968 094 957 

Bárbara Morouço Catarino 1º - F.C. 201800278 barbaracatarino25@gmail.com  969 022 894 

Beatriz Almeida Ferreira 1º - F.C. 201800275 beatrizaf1112000@gmail.com  913 513 533 

Beatriz dos Anjos Maia 1º - F.C. 201800269 beamaia.lf@gmail.com  919 063 353 

Bruna Isabel Alves Martinho 1º - F.C. 201800291 brunamartinho26@gmail.com  913 923 604 

Bruno Rafael Ribeiro Abreu 1º - D.N. 201800100 brrabreu@hotmail.com  931 727 902 

Catarina Alexandra Castanheira da Silva 1º - F.C. 201800276 alexandracatarina15@hotmail.com  911 914 352 

Cátia Filipa Marques Oliveira 1º - FARM 201800187 catiafilipz2@gmail.com  935 825 399 

Cláudia Isabel Cunha Carvalho 1º - F.C. 201800271 lalauisabel@hotmail.com  963 862 298 

Cristiana Margarida de Barros Sobral 2º - FARM 201700114 crisbsobral@live.com.pt  965 124 109 

Ema Filipa Ferreira Rosário 1º - F.C. 201800268 ema.rosario@hotmail.com 935 349 021 

Ercília Rita Mondlane 3º - FARM 201600369 erciliaritamondlane@gmail.com  933 328 048 

Guilherme Flor 3º - F.C. 201600275 guilherme_flor@outlook.com  935 867 413 

Inês Ferreira Duarte 1º - FC 201800277 ines.duarte99@outlook.pt  915 438 018 

Inês Rodrigues Mendes 1º - F.C. 201800281 inesmendes08@hotmail.com  915 456 927 

Joana Sofia Figueiredo Costa 1º - F.C. 201800413 joanasofiacosta2000@hotmail.com 961 823 551 

Juliana Isabel Salgado Marceneiro 1º - F.C. 201800261 julianamarceneiro16@gmail.com 913 812 733 

Lícia Beatriz Alves Araújo 3º - FISIO 201600077 liciabaraujo@gmail.com  912 922 191 

Lisa Coutinho Martins 2º - CBL 201700244 lisacm.1999@hotmail.com 965 169 399 

Magda Maiara Gomes Chantre 1º - CBL 201800445 magdachantre@gmail.com  925 021 586 

Maria Amaro Silva das Neves 1º - F.C. 201800290 maria10dasneves@gmail.com  938 184 623 

Maria Damas Lapa Rodrigues 3º - D.N. 201600055 maria-rodrigues-27@hotmail.com  915 240 507 

Maria João Vicente Martins 2º - CBL 201700250 mariajoao99@live.com  913 501 425 

Maria Ferreira Pereira 4º - CBL 201500255 fpereiramaria@hotmail.com 927 529 208 

Maria Pinto Paixão 1º - F.C. 201800284 mariappaixao.20@gmail.com  926 602 911 

Maria Rita Morgado Capaz Farinha 1º - F.C. 201800270 maria.mcfarinha@gmail.com  913 982 639 

Margarida Bizarro 1º - FC 201800272 margarida_bizarro@hotmail.com  914 890 523 

Marta Sofia Barbosa Salas 1º - D.N. 201800110 martasalas22@iclaud.com 924 121 012 

Pedro Afonso Moreira da Costa 1º - FC 201800264 peafmoco@gmail.com 918 259 973 

Rita Gonçalves Marieiro 1º - D.N. 201800129 ritinhagm2000@hotmail.com  914 247 086 

Suyla Fernandes Cunha 1º - F.C. 201800338 suylacunha@hotmail.com  920 255 648 

Tatiana Patrícia da Silva Costa 1º - FARM 201800188 tatianapatriciasc@gmail.com 915 633 965 

Tiago André Chambel Casola 2º - CBL 201600260 tiago.mano1998@hotmail.com 968 355 774 

Vera Carolina Pereira Gonçalves 3º - D.N. 201600051 veracarolgoncalves@gmail.com  968 430 939 
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