Descrição do projecto
Uma importante mais valia deste projecto
relaciona-se com a acessibilidade dos
recursos em seis línguas europeias bem
como com a capacidade de desenvolver no
espaço europeu recursos humanos na área
da saúde com formação e conhecimento
através da transferência deste produto.

Os profissionais de saúde da União Europeia
(UE) estão atentos aos elevados níveis de
obesidade e com o crescente número de
pessoas com doença coronária. A obesidade
é um dos principais problemas de saúde
pública europeia do século 21. Os médicos,
enfermeiros e profissionais de saúde pública
da UE estão cada vez mais preocupados com
o impacto da obesidade e da doença
coronária.
Infelizmente, na UE, não existem programas
de formação e desenvolvimento profissional
nas áreas da obesidade e da doença
coronária.
Este projecto é baseado num programa de
educação médica desenvolvido no Reino
Unido
para
médicos,
enfermeiros
e
profissionais de saúde pública. Este projecto
visa transferir o conhecimento adquirido neste
programa de educação médica para outros
países europeus.
Nesse sentido, este projecto irá desenvolver
um portal online e dois instrumentos
formativos que possam ser descarregados
para qualquer computador directamente do
sítio do projecto. Um destes instrumentos
consiste em material educativo para
formandos
(médicos,
enfermeiros
e
profissionais de saúde pública), enquanto o
segundo instrumento consiste em material
educativo para a utilização dos formadores
nos workshops destinados aos profissionais
de saúde. Este recursos estarão disponíveis,
gratuitamente, em seis línguas.

Vários médicos, enfermeiros e profissionais
de saúde em toda a Europa estão
interessados em desempenhar um papel
importante no tratamento da obesidade e da
doença coronária e na promoção da
actividade
física.
No
entanto,
estes
profissionais não possuem actualmente
conhecimento suficiente e, por isso, não
incluem
actividade
física
nas
suas
recomendações.
A educação médica continua (EMC) é uma
oportunidade para os profissionais de saúde
actualizarem o seu conhecimento e as suas
competências
clínicas,
bem
como
trabalharem em parceria com outros
profissionais de saúde.
As conclusões de um inquérito prospectivo a
vários profissionais de saúde europeus
revelam que não existem actualmente
programas nacionais ou europeus na área da
promoção da saúde ou saúde pública para
profissionais de saúde europeus.
Por conseguinte, trabalhando em parceria,
asseguraremos a criação de um programa
europeu reconhecido de EMC para médicos,
enfermeiros e profissionais de saúde pública.
Este programa poderá vir a ser integrado em
sistemas nacionais de formação e de prática
clínica em cada um dos países parceiros.
Objectivos
O projecto tem como objectivo desenvolver:


Um instrumento de formação europeu,
acreditado (com materiais formativos para
formadores e formandos), acessível na
internet, para organizações de formação e
educação vocacional (VET), médicos,
enfermeiros e profissionais de saúde
pública em toda a UE (disponível nas



Línguas Inglesa, Espanhola, Alemã,
Checa, Portuguesa e Romena).
Um portal online destinado ao projecto
onde os materiais formativos estão
acessíveis e podem ser descarregados.

Durante o projecto, iremos adaptar e
desenvolver um instrumento de EMC para
médicos, enfermeiros e profissionais de
saúde que visa abordar o controlo dos
factores de risco para as doenças
cardiovasculares, tais como a obesidade e a
diabetes, a nível comunitário, através da
promoção da actividade física, que pode ser
integrada na prática clínica .
Os parceiros dos seis países europeus
envolvidos neste projecto assegurarão
igualmente que seja possível avaliar o
impacto deste projecto nos utilizadores finais
em cada um dos países.

A Escola de Desporto e Exercício (School of
Sport and Exercise) é uma importante escola
na área do exercício e desporto, suportada
por investigação de excelência a nível
internacional. Parcerias consolidadas na área
de investigação asseguram a produção e a
transferência de conhecimento para áreas de
aplicação. O aumento do bem-estar e da
qualidade de vida tem-se tornado uma das
preocupações centrais, e a escola está bem
posicionada para contribuir nestes domínios.

In2Health Education
Training Limited

and

A In2Health (I2H é uma empresa
independente e sem fins lucrativos, que
organiza workshops sobre as melhores
práticas clínicas para os profissionais do
Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino
Unido. A In2Health organiza anualmente
aproximadamente
50
workshops.
Os
palestrantes são especialistas na área e
participam
em conferencias nacionais e
internacionais.

Universidade de Palacky,
Olomouc

Parceiros do projecto
O projecto HELP é um consórcio constituído
por:
Universidade de
Gloucestershire
(Parceiro Líder)
A Universidade de Gloucestershire (UOG)
tem mais de 9000 estudantes frequentando
vários cursos de graduação e pós-graduação
e além disso oferece cursos de formação e
educação vocacional (VET), alguns dos quais
destinados a profissionais de saúde.

A Universidade de Palacky
(UPOL)
é
a
segunda
universidade mais antiga da República
Checa. Actualmente, a UPOL é constituída
por oito faculdades, uma das quais é a
Faculdade de Cultura Física (FKT) – sendo
esta a faculdade parceira neste projecto. A
UPOL integra 1,500 docentes e 21,000
estudantes, dos quais 1,500 são estudantes
estrangeiros (na maioria eslovacos) e cerca
de 200 são estudantes integrados em
programas de mobilidade provenientes de
todo o mundo.
A experiência adquirida em vários projectos
relacionados com programas educativos
europeus (mais de 30 desde 1999)
estabelece a UPOL como um parceiro muito
experiente e fiável para o projecto HELP.
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A Universsidade de Castilla – La Manccha
(UCLM) foi fundada em
e 1985. A UCLM posssui
quatro pólo
os distribuíd
dos na região de Casttilla
– La Manccha: Ciudad
d Real, Albacete, Tole
edo
e Cuenca. Além dissso, o ensin
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ministrado nas cidade
es de Talav
vera, Almad
dén
e Puertolllano. A UCLM
U
poss
sui cerca de
28,000 estudantes e 2,325 professorres,
leitores e palestrante
es. O departamento de
Actividade Física e Ciências
C
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as Ciências
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Actividade Física e Ciências do Desporrto,
tendo os sseus profisssionais liderrado e esta
ado
envolvidoss em inúmeros program
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Univeersidade do
o Porto
O âm
mbito da Faculdade de
e
esporto (F
FADEUP) e do Centro
C
de
e
De
Inv
vestigação em Actividdade Física
a, Saúde e
La
azer (CIAFE
EL), na Unniversidade
e do Porto
o
(U
UP), é pro
omover invvestigação básica e

aplicada na área da promoção da saúde
através da actividade física, valorizando as
relações que existem entre a actividade física,
o deporto, a saúde e o lazer. O CIAFEL
promove e colabora em projectos nacionais e
internacionais de investigação básica e
aplicada sobre o papel da actividade física na
saúde, procurando responder a questões
actuais e importantes da actividade física e da
sua relação com a saúde (maioritariamente
doenças crónicas) e o lazer. A FADEUP
através do CIAFEL proporciona programas
comunitários de Actividade Física para idosos
e crianças obesas.

Miscode –
Communication, Design
and Information Systems
A Miscode (MISC) é especialista em
investigação
e
desenvolvimento
de
tecnologias de comunicação e informação
(TCI), cujo âmbito de trabalho cobre áreas
como o desenvolvimento aplicacional para
plataformas
mobile,
desenvolvimento
aplicacional web-based em plataformas ecommerce/crm/erp,
desenvolvimento
de
aplicações multimédia e
investigação e
desenvolvimento de sistemas de informação.
Neste momento, a Miscode está a
desenvolver novas áreas de trabalho para dar
suporte a micro, pequenas e médias
empresas, através de ferramentas de
contacto social e de TCI, para estimular o
desenvolvimento
empresarial
e
de
aprendizagem. A Miscode trabalha com vários
clientes portugueses a nível regional e
nacional e com uma carteira seleccionada de
clientes internacionais.
Tem uma vasta
experiência em desenvolver estruturas de
suporte digital para projectos da UE com
parcerias internacionais. A Miscode conta
com uma equipa de 18 profissionais
especialistas, podendo contribuir com um
vasto conhecimento especializado para o
projecto, bem como oferecer extensas
ligações
para
dar
suporte
à
sua
disseminação.
Todos os parceiros têm experiência em
cooperação transnacional, e irão participar
activamente nas actividades do projecto.

Contribuição do projecto para a UE
O impacto a curto-prazo desta proposta será
o desenvolvimento de materiais digitais
cobrindo uma vasta região da UE, através de
um portal online, dirigido a médicos,
organizações de formação e educação
vocacional (VET), enfermeiros, e profissionais
de saúde pública, tendo estes a oportunidade
de descarregar um produto actual de VET
para dar formação ou dar suporte ao estudo
dos conteúdos de formação. O impacto a
longo-prazo está relacionado com a
acreditação deste produto por organizações
nacionais e europeias. Estima-se que
centenas de milhares de profissionais de
saúde, em toda a Europa, possam
potencialmente aceder a este instrumento e
reconhecer a sua importância para a
formação profissional e subsequente prática
clínica; o potencial impacto a longo-prazo
deste produto é por esta razão vasto.

Duração do projecto

O projecto tem uma duração de 24 meses,
tendo inicio em Outubro de 2011.
Actividades adicionais continuarão a ter lugar
até ao final do projecto.

Contacto
http://www.help-project.com

