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A Partners for a Healthier Community é a sucursal
local da Community Health Network Area (CHNA)

organizada pelo Departamento de Saúde de
Massachusetts para estabelecer uma relação de

trabalho entre aquele Departamento e os
residentes desta área com vista à melhoria das
condições de saúde de todos os que vivem ou

trabalham na área da CHNA.

Partners for a Healthier Communiy

P.O. Box 1228

Fall River, MA 02722

A Iniciativa Fall River Healthy City

Foi estabelecida em 2003 em colaboração com a
Cidade de Fall River e a Partners for a Healthier

Community

O processo do Healthy City Fall River envolve
centenas de indivíduos e dezenas de organizações.
Grande parte do trabalho envolve a ligação entre
pessoas comprometidas em esforços separados, mas
relacionados entre si, para aumentar a saúde da cidade.
Uma Equipa de Design é constituída por mais de cem
indivíduos que representam uma larga diversidade de
grupos e actividades que contribuem para a saúde da
comunidade. Esta equipa reúne-se trimestralmente com
o objectivo de rever o andamento do processo do
Healthy City Fall River e fazer recomendações à
Equipa de Planeamento, um grupo mais pequeno
composto por representantes do Gabinete do Mayor,
Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Fall
River, grupo de Partners for a Healthier Community e
o Southeastern Center for Healthy Communities. A
função da Equipa de Design é a de interpretar a reacção
da comunidade, auxiliar na construção de um plano de
acção e avaliar o andamento geral da iniciativa.
O grupo Partners for a Healthier Community mantém
uma página na Internet, em www.grfpartners.com, que
fornece acesso imediato à informação sobre a iniciativa
Healthy City Fall River. Na mesma página existe
informação acerca da Prioridades de Acção e do Plano
de Acção. A mesma página oferece também
hiperligações com informação sobre projectos Heathy

City em todo o mundo, bem como hiperligações sobre
recursos de utilidade. Qualquer pessoa que deseje
fazer parte da Equipa de Design, ou dar o seu
contributo para o processo, pode contactar, a qualquer
altura, o Coordenador do Healthy City Fall River pelo
correio electrónico drweed@cox.net
O Healthy City Fall River publica um boletim
informativo trimestral que oferece acesso fácil a
informações sobre o andamento do processo, e
histórias sobre actividades comunitárias que
contribuem para uma cidade mais saudável.
Está também patente uma exposição permanente do
projecto Healthy City na entrada principal do Govern-

ment Center com informações sobre a página da
Internet e o boletim.

Funcionamento do Healthy City

Lista de algumas organizações que tomam parte

no Plano de Acção para 2004-2009

Bristol Community College
Bristol Workforce Investment Board
Catholic Social Services
Community Development Agency
Community Development Recreation
Corky Row Neighborhood Association
Diabetes Association, Inc.
Fall River Adult Literacy Partnership
Fall River Housing Authority
Fall River Office of Economic Development
Fall River Planning Department
Fall River Police Department
Fall River Public Schools
Fall River Street Tree Planting Program
Family Service Association
First Baptist Church
FR Health & Human Services Dept.
Girls Scout Council of SE Mass.
Gr. F.R. Chamber of Commerce
Green Futures
Health First Family Care Center
Katie Brown Educational Foundation
Maplewood Neighborhood Association
Mass Community Water Watch & BCC
UMass Extension Nutrition Education Program
Mayor’s Child Nutrition Partnership
Office of Mayor Edward Lambert, Jr.
Partners for a Healthier Community
Partners for  Clean Air - Center for H.S.
Quaker Fabric Corporation
Shepherd’s Center & Khmer F.R.C.
Southcoast Hospitals Group
St. Anne’s Hospital
St. Luke’s Episcopal Church
Stanley Street Treatment & Resources
T.C. Memorial Boys & Girls Club
The Trustees of Reservations
YMCA of Greater Fall River
Youth Hip-Hop Dance

Participantes das Plano de Acção



Em Fevereiro de 2003, o
Mayor Edward Lambert, Jr.
convidou líderes da comuni-
dade a porem em acção uma
nova iniciativa com vista a
responder aos muitos
desafios e oportunidades

que se deparam à cidade de Fall River. Mais de 100
pessoas reuniram-se no Centro de Tecnologia Avançada e
Fabricação para darem início a um processo de
desenvolvimento comunitário que envolvesse as
pessoas que moram e trabalham na cidade.

Uma Equipa de Design foi
constituída com a missão de
planear e levar por diante a
primeira fase do processo.
Durante o verão de 2003,
realizaram-se, por toda a
Cidade, mais de trinta

sessões de esclarecimento em que os mais de 1.000
participantes tiveram oportunidade de apresentar ideias
sobre os diversos meios de melhorar a qualidade de vida
da cidade. Foram apresentadas mais de 900 sugestões que
foram depois organizadas em quarenta e duas
recomendações específicas.

Por ocasião da Celebração do
Bicentenário da Cidade e
durante todo mês de
Setembro, mais de 500
pessoas, em toda a cidade,
“votaram” nas
recomendações que acharam

ser  mais importantes para pôr em andamento. As áreas
que receberam mais votos foram organizadas em cinco
Áreas de Prioridade, cada uma delas contendo três
objectivos prioritários. As ideias sobre o modo de levar a
cabo tais prioridades foram revistas e discutidas numa
Conferência do Healthy City realizada no Bristol
Community College, em 25 de Março de 2004.  A Equipa de
Design procedeu, então, à revisão do Plano de Acção, e os
resultados dessa revisão foram enviados para o gabinete
do Mayor para apreciação final e publicação.

Visão Geral do Processo O Movimento das Cidades Saudáveis

O Movimento das
Cidades Saudáveis
começou em Toronto,
Canada, em 1984, e
estendeu-se rapidamente
até à Europa sob os
auspícios da Organização

Mundial de Saúde. O modelo punha em realce “ a
convicção de que a saúde e o bem-estar estão inter-
relacionados com factores de carácter social, cultural,
físico, económico e outros, para além de que a
participação e a colaboração da comunidade em larga
escala são necessárias à melhoria das condições de
saúde e da qualidade de vida.” (Duhl e Drake)

Ao mesmo tempo que cada projecto das Cidades
Saudáveis tem características únicas, todos eles têm
em comum alguns elementos, a saber:

· Um modelo de participação que se
desenvolve da base para o topo e vice-
versa

· Ideias, acção e soluções que derivam da
coligação de grupos diversos

· Fundos monetários como resultado do
compromisso a nível local

·  Prioridades estabelecidas com base a nível
local e que reflectem os valores locais

· Gestão de conflitos através do diálogo e da
mediação

· Auto-avaliação contínua, que faz parte do
processo, e que é o ponto principal

O movimento das Cidades Saudáveis inclui
presentemente projectos em mais de 1000 cidades em
todo o mundo; a todo o momento, outros se iniciam.
Cada projecto define os seus próprios objectivos e
actividades, mas todos eles trazem uma enorme
variedade de pessoas para as acções de valorização
em marcha na comunidade. Enquanto no passado as
pessoas se dividiam frequentemente por disciplinas,
sectores ou grupos de interesse para resolver
problemas, com a organização de um projecto das
Cidades Saudáveis toda a gente participa em
conjunto.

Áreas de Acção Prioritária

As cinco Áreas Prioritárias e os respectivos
objectivos escolhidos pelas pessoas que
participaram no processo de votação vão aqui
resumidos:
1. Segurança e Consumo de Drogas: Esta
área, que recebeu a maior parte dos “votos”,
inclui objectivos destinados a

A) aumentar o policiamento na comunidade e a
segurança pessoal;

B) promover uma comunidade livre de drogas,
em que se inclui o reforço das leis sobre o
consumo de tabaco; e

C) reduzir o número de gangs.

2. Ambiente e Tempos livres: Esta área, a
segunda mais votada, irá desenvolver objectivos
destinados a

A) manter as ruas e os parques mais limpos;

B) aumentar e melhorar as oportunidades de
tempos livres para jovens e adultos; e

C) criar medidas para assegurar maior pureza
do ar e da água.

3. Educação sobre Saúde: Em terceiro lugar
na votação, esta Área Prioritária inclui
objectivos centrados na

A) educação sobre nutrição e diabetes;

B) educação sobre os efeitos do tabaco;

C) educação física.

Para ver o conteúdo do Plano de Acção
Healthy City para 2004-2009, visite a
página do Healthy City em
www.HealthyCityFallRiver.org.

Para obter uma cópia do Plano de
Acção Healthy City para 2004-2009,
contactar o Coordenador do Healthy
City, pelo telefone 508-324-2411.

4. Educação de Adultos, Treino do

Profissional e Emprego: Escolhida em quarto
lugar por ordem de importância, esta Área
Prioritária irá formular objectivos destinados a:

A) educação de adultos e jovens que não
frequentam a escola;

B) programas alternativos, entre os quais,
serviços de tutoria, programas de prevenção
contra o absentismo escolar e programas de
actividades após o tempo de aulas;

C) emprego e serviços de voluntariado para
jovens e cidadãos da terceira idade.

5. Planeamento Comunitário e Habitação:

Esta Área, votada em último lugar por ordem de
prioridades, terá como objectivo principal o
desenvolvimento de metas para se conseguir

A) habitação económica

B) acesso à zona ribeirinha; e

C) melhoria das condições dos lugares de lazer
para jovens e adultos.

Translated by José F Costa, PhD

Bristol Community College - LusoCentro


