
É um projeto assente nas escolas sob o lema: 

“Escola de Afetos, Escola de Sucesso”. 

Pretende mobilizar toda a comunidade para                

o desenvolvimento de atividades que apliquem a 

componente afetiva, de modo a promover o bem-

estar e os estilos de vida saudáveis. 

Esta iniciativa tem em vista a melhoria da saúde, e 

da saúde mental em particular, essenciais ao     

Bem-estar e à Felicidade da Pessoa Humana, 

intervindo sobre as determinantes da saúde. 

As Cidades dos Afetos nasceram da vontade dos 

Delegados de Saúde, em colaboração com os 

Diretores Executivos  dos ACeS  e o apoio dos 

Presidentes das Câmaras das cidades do Barreiro 

e das Caldas da Rainha. 

Este movimento nunca mais parou, alargando-se a 

muitos mais Municípios. 

A Maçã dos Afetos, símbolo da Promoção da  

Saúde nas escolas tornou-se também no símbolo 

da Cidade dos Afetos. 

Comemoração do Dia dos Afetos a 11 de fevereiro . 

 

Promoção da adesão das escolas ao Movimento 

Escola de Afeto – Escola de Sucesso. 

 

Colaboração em todas iniciativas que promovam os 

Afetos nas Cidades e nos Municípios. 

 

Iniciativas de inscrição no território - toponímia, 

obras de arte, poemas ou frases no espaço público, 

entre outros. 

 

Promoção de iniciativas que  promovam 

Comportamentos Afetivos nas relações entre os 

colaboradores das Instituições aderentes. 

 

Promoção de iniciativas que visem introduzir ou 

reforçar os Afetos nas relações das instituições 

aderentes, com os cidadãos. 

• Afetos - valor central do Movimento 

• Criatividade e Inovação 

• Tolerância 

• Participação 

• Caráter evolutivo e aberto 

• Autorregulação interna 

• Relações não hierarquizadas 

• Relações informais e interpessoais 

O que é? 

Onde e como nasceu? 

Atividades a promover 

Princípios da Organização 

Valores 
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Cidade  

dos 

Afetos 

www.cidadedosafetos.pt 

Facebook.com: Cidade dos Afetos 

E-mail: info@cidadedosafetos.pt 

Cidades dos Afetos 

Grupo Fundador 

Mais informações 


