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Programa Regional de Prevenção de Acidentes  

   

   

Quem somos?   

Somos uma equipa multiprofissional, coordenada pelo Departamento de Saúde 

Pública da ARS Centro, constituída por uma enfermeira de saúde comunitária, 

fisioterapeuta, médica de saúde pública e técnica de saúde ambiental.    

Integramos 9 equipas locais, distribuídas pelos agrupamentos de centros de saúde 

e unidades locais de saúde da região Centro, constituídas por enfermeiros, 

médicos e técnicos de saúde ambiental e de serviço social.   

O endereço eletrónico é prevencaodeacidentes@arscentro.min-saude.pt.    

   

Quem servimos?   

Servimos a população da área de abrangência da região de saúde do Centro.   

   

O que pretendemos e o que oferecemos?    

Pretendemos promover a segurança e prevenir os acidentes não intencionais na 

região Centro.    

Realizamos, anualmente, o diagnóstico de situação dos acidentes não intencionais 

na região de saúde do Centro.   

Desenvolvemos e apoiamos projetos no âmbito da promoção da segurança e 

prevenção de acidentes na área de abrangência da região de saúde do Centro.   
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O que fazemos?   

Caracterização/monitorização dos acidentes não intencionais na região Centro, 

incluindo a sua divulgação junto dos serviços e instituições de saúde e publicação, 

em alojamento próprio, no sítio institucional da ARS Centro. Apoio ao 

desenvolvimento e implementação de projetos, na área da promoção da segurança 

e prevenção de acidentes, como é o caso dos projetos “Bebés, Crianças e Jovens 

em Segurança” e “Com mais Cuidado”. Realização de ações em literacia para a 

saúde e em segurança, destinadas aos profissionais de saúde e à comunidade em 

geral, e desenvolvimento de parcerias na área da promoção da segurança e 

prevenção de acidentes.   

   

Como fazemos?   

Intervimos, em alinhamento com a estratégia e objetivos do Programa Nacional 

de Prevenção de Acidentes, através dos seguintes eixos estratégicos:   

• Capacitar os profissionais para a promoção da segurança e prevenção de 

acidentes e gestão do risco através de ações de formação;    

• Reforçar a ação comunitária em promoção da segurança e prevenção dos 

acidentes, através da realização de ações dirigidas à população em geral;    

• Reforçar a ação intersectorial para a promoção da segurança, prevenção dos 

acidentes, através da realização de parcerias com autoridades policiais, câmaras 

municipais e setor da educação, entre outros;   

• Monitorizar os acidentes não intencionais que ocorrem na região Centro;   

• Apoiar a investigação, utilizando a evidência produzida como base de trabalho 

futuro a desenvolver.   
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