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Xornada de presentación da adhesión do Concello de Pereiro de 
Aguiar a Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS

O Pereiro de Aguiar, 20 de outubro de 2021

Mellorar a saúde e o benestar 
no municipio
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1. A Estratexia de Promoción da Saúde e 
Prevención no SNS (EPSP)

• ¿Por qué é necesaria?
• ¿En qué consiste? 

2. O ámbito local e a saúde da poboación
• O papel do municipio na saúde.
• ¿Qué se fixo ata agora no noso concello?

3. O Pereiro de Aguiar súmase a estratexia
• Mesa de coordinación intersectorial.
• Mapa de recursos comunitarios.
• Cronograma.

4. Accións promovidas na EPSP

Esquema da presentación



1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿Por qué é necesaria a Estratexia?

[3]Pirámides poboacionais de España. Proxeccións 2012-2052
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Poboación por 
idades de O 
Pereiro de 
Aguiar
Ano 2020

O PEREIRO DE AGUIAR
Poboación total  6.350  

• Homes 51,33% 
• Mulleres 48,67%

0-14 
anos

15-29 
anos

30-64 
anos

65-79
anos

> 80 
anos

Total

841 636 3236 1033 604 6350
13,25% 10,03% 50,96% 16,26% 9,50% 100%

1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿Por qué é necesaria a Estratexia?
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Source:  Eurostat Statistics Database.
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1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿Por qué é necesaria a Estratexia?
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Fomentar a saúde e o benestar da poboación  
promovendo estilos de vida saudables e  
potenciando  a seguridade.

Obxectivo

Oportunidade

Integrar e coordinar os esforzos de promoción da saúde 
e prevención entre todos os niveis, sectores e actores 
implicados. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrate
gia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm

1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿En qué consiste?

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm


• Facilitar información de calidade para que todas as persoas poidan 
desenvolver estilos de vida saudables. A isto denomínaselle na Estratexia 
“consello integral en estilos de vida saudables”. 

• Facilitarase información e colaboración dos recursos (sanitarios ou non) 
dispoñibles na zona para promover estilos de vida máis saudables; isto é o 
que se denomina “vincular os estilos de vida aos recursos comunitarios”. 

• Focalizaranse estas accións en poboación infantil, durante o embarazo e a 
lactación e na poboación adulta. 

• Para a poboación maior de 70 anos, desenvolveranse plans de seguimento 
individualizado para a mellora da saúde e de prevención da fraxilidade. A 
finalidade é que a poboación maior manteña o maior nivel de autonomía 
o máximo de tempo posible. 
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1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿Qué se vai facer nesta primeira fase ?
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1. Actividade física

2. Alimentación saudable

3. Consumo de tabaco 

4. Consumo de alcohol

5. Benestar emocional

6. Seguridade do entorno

Factores priorizados

• Menores de 15
• Embarazadas
• Poboación adulta
• Maiores de 70 anos

Poboación

• Sanitario
• Comunitario
• Educativo

Entornos

1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿En qué consiste?



Centro 
de Saúde
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No 
Ámbito 

Local

Centros 
educativos, 

escola
infantil

Parentalidade
positiva

• Menores de 15 anos
• Embarazadas
• Poboación adulta
• Maiores 70 anos

Consello 
integral en 
estilos de vida 
saudables 

Páxina web da Estrategia
e capacitación “on line”

Mapa de recursos 
comunitarios para a 
saúde. 
LOCALIZA SALUD

Mesa
Intersectorial

Prevención 
da 

fraxilidade
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1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
¿En qué consiste?
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Pregunta 1: En liñas xerais ¿cree que esta estratexia é 
necesaria para mellorar  a saúde  da poboación en 
España? 

Pregunta 2: ¿Cree que as accións desta estratexia 
poden axudar a mellorar os seus estilos de vida cara  
opcións máis saudables? 

Conclusións

ü Necesitase dun marco común que potencie a coordinación e a intersectorialidade.
ü As intervencións para promocionar a saúde e previr a enfermidade e a discapacidade baseadas na  

evidencia científica, eficaces e factibles deben implementarse de xeito universal.
ü A participación da cidadanía e o traballo intersectorial son elementos clave para gañar saúde.
ü A capacitación dos profesionais e a participación da poboación son esenciais para conseguir 

máis anos de vida saudable. 

Resultados

1. A Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no SNS
Consulta pública a nivel nacional 
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Dende o entorno local, podemos contribuír a mellorar la saúde da poboación 
mediante as políticas locais de saúde, educación, benestar social, transporte, 
medio ambiente, cultura, urbanismo, vivenda, deportes, seguridade, etc. 

O ámbito local é un 
entorno esencial para  
mellorar a saúde e o 

benestar da poboación

O entorno local é o máis próximo a cidadanía, no que as persoas viven, 
traballan, estudan, acceden a servizos, disfrutan do ocio, etc.

2. O ámbito local e a saúde da poboación
O papel do municipio na saúde



Para posibilitar esta mellora da saúde e benestar da poboación é  
necesaria a implicación e coordinación de sectores que implementan
políticas e actividades con impacto na saúde como educación, benestar 
social, medio ambiente, traballo e inmigración, urbanismo e planificación 
do territorio, transporte e mobilidade activa, ou economía e facenda.

[13]

Saúde en todas as políticas

Participación cidadá

É necesario que dende o entorno local traballemos xuntos, articulando os 
mecanismos necesarios para participar na mellora do noso municipio.

2. O ámbito local e a saúde da poboación
O papel do municipio na saúde



Qué se ten feito para mellorar a saúde deste concello

[14]

2. O ámbito local e a saúde da poboación

• SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS
Profesionais: 2 traballadores sociais, 1 coordinadora do servizo de axudano
fogar, 1 educador social, 1 administrativo.

• CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER PADRE FEIJÓ
Profesionais: Psicóloga e asesora xurídica.

BENESTAR SOCIAL



• Servicio de axuda no fogar: 
Atención á 57 persoas dependentes (19 homes e 38 mulleres) e non 
dependentes (21). 
Profesionais: 28 auxiliares de axuda no fogar
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SERVIZO XANTAR NA CASA: 20 USUARIOS/AS
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Obradoiro de estimulación cognitiva en todas as 
parroquias. XVIII edicións
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RISOTERAPIA 



CHARLA PRIMEIROS AUXILIOS
CRUZ VERMELLA

CHARLA SOBRE O ALZHEIMER. 
AFAOR

[19]



[20]

Recentemente posta en marcha 
do proxecto «Salubrízate», de 
acompañamento a persoas 
maiores e que viven soas no 
concello a través de voluntarios 
Aloumíñate no Pereiro de Aguiar.



• CENTRO DE DÍA OS GOZOS
(inactivo actualmente)
Nº prazas: 40
Servizos: médico/a, ATS, 
traballador/a social,  comedor, 
rehabilitación, actividades 
ocupacionais.

21

INSTALACIÓNS ATENCIÓN 
PERSOAS MAIORES



Qué se ten feito para mellorar a saúde neste concello

[22]

• PAVILLÓN MUNICIPAL 

INSTALACIÓNS ÁREA DEPORTE



CAMPOS DE FÚTBOL
• Campo de Fútbol de Melias

• Campo de Fútbol de Vilariño O MEDO
Instalacións renovadas, con herba artificial, grazas á Excma Deputación
Provincial.

• Campo de Fútbol de Loñoá A CARABINA
Renovado tamén con herba artificial. 
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24

Campo de herba artificial O Medo- Vilariño
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PISCINAS MUNICIPAIS

URBANIZACIÓN VEIGA DE ABAIXO

BONO FAMILIAR, EMPADROADOS

SERVIZO SOCORRISTAS
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PISTAS DEPORTIVAS: 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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IOGA E PILATES NO 
EMBALSE DE 
CACHAMUIÑA
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Colaboración voluntaria de rutinas de deporte (zumba) 
durante o confinamento. 
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Qué se ten feito para mellorar a saúde neste concello

[32]

FÚTBOL nas diferentes categorías



[33]



[34]

Campus de fútbol de verán na 
Carabina (Loñoá)



Instalacións pavillón municipal onde adestran varios equipos.
C.D Pereiro biberón e banxamín

[35]
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XIMNASIA 
E XIMNASIA DE MANTEMENTO PARA MAIORES
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PATINAXE
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ESCOLA DE ATLETISMO



[39]

O Pereiro solidario:
- Colaboración no Trail

solidario  Camiñando polo 
dano cerebral.

- Triangular solidario de fútbol 
alevín mixto. 2018

- Convivencia solidaria 
(OcioSaugal) fondos para 
Angel Pérez.

- Andaiana solidaria: 
Asociación veciños Melias
Pequenos superhéroes.
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Colaboración eventos deportivos
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Colaboración eventos deportivos
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PARQUES INFANTIS



Parque infantil cuberto na 
Urbanización Monterrei

[44]
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14 parques situados en diferentes puntos do concello

PARQUES BIOSAUDABLES



EDUCACIÓN
• SERVICIO DE APOIO ESCOLAR: 1º E 2º ESO

• PREPARACIÓN PROBAS LIBRE ACESO CICLOS MEDIOS FP 

• PREPARACIÓN CELGAS

• C.E.I.P. BEN CHO SHEY.
• COLEXIO MIRAFLORES OURENSE
• COLEXIO PLURILINGÜE GUILLELME BROWN
• ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL
• C.P.I. JOSE GARCIA GARCÍA (MENDE)

[46]



AULA CONCILIA
SERVICIO QUE AXUDA ÁS FAMILIAS A CONCILIACIÓN FAMILIAR-LABORAL

• SERVICIO GRATUÍTO PARA AS FAMILIAS DE O PEREIRO DE AGUIAR E ESTE ANO TAMÉN NOGUEIRA DE 
RAMUÍN 

• 75 SOLICITUDES PARA O CURSO 21-22 NENOS E NENAS DE IDADES DE 3 A 12 ANOS
• PROFESIONAIS: 6 MONITORAS

[47]
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Campaña Consellería do Mar
«Ti si que es un bo peixe» na aula 

Concilia
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Autobuses que pasan 
polas parroquias do 
concello ata o Centro de 
Saúde do Pereiro. 

TRANSPORTE PÚBLICO
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• AUTOBUSES QUE PASAN POR PEREIRO DE AGUIAR-OURENSE
Liñas da Xunta de Galicia XG600
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MEDIO AMBIENTE
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• Brigada xardinería: limpeza e 
mantemento de zonas verdes e 
áreas recreativas.

• Adhesión Pacto dos Alcaldes 
enerxía sostible local. 

• Recollida de enseres e restos de 
poda no Punto Limpo.

• Alumeado público mediante 
sistema led nalgúns puntos do 
concello e outros próximo a 
executarse. 
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Campaña compostaxe doméstica.
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• Ruta de sendeirismo Os muíños do ríoLoña.
• Proxecto de ampliación rutas de sendeirismo
• Paseo encoro Cachamuiña
• Roteiro cultural Cachamuiña-Lamela.

[55]



[56]

Ruta dos muíños río Loña, e proxecto de  
ampliación da mesma que suporá 50 km 
de percorrido.
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Bosque da Chaira, tramo da ruta de 
sendeirismo, ao seu paso polo colexio 
Ben-Cho-Shei.



PROXIMAMENTE ACTUACIÓN EN TRES GRANDES ÁREAS QUE ABARCAN A 
PRÁCTICA TOTALIDADE DO PEREIRO .

• 1- Ruta da Sicenata- Castelo de Parada- Melias ( pazo de Bouzas e Espiñedo)-
Rematarase a limpeza e apertura da mesma e procederase a sinalización dunha 
zona que vai a ser un auténtico descubrimento para os que non a coñecen. Esta 
actuación permitirá coñecer o noso pasado, patrimonio, paisaxe

• 2- Ruta de Covas- Triós en dirección ao veciño Mosteiro de San Pedro de Rocas. 
Permite conectar o noso concello con un dos monumentos mais emblemáticos da 
Ribeira Sacra e que linda co noso territorio . 

• 3- Ruta dos Muíños do Grañal . Permítenos percorrer este precioso afluente do 
Loña dende Os Gozos ata o límite con Esgos onde xa está aberta – por este 
concello . E tamén a conexión coa xa popular ruta dos muíños do Loña.

[58]
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• BRIGADA PROTECCIÓN INCENDIOS FORESTAIS 
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Campaña nas redes sobre a prevención de 
incendios forestais
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Acondicionamento de estradas, camiños e beirarrúas

[63]

• BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS
Mantemento e reparación de instalacións municipais
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• SEGURIDADE VIAL: sinalización, pintado de estradas, paso de 
peóns. 

[65]
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67Reposición e colocación de bancos.
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Construción do Centro de 
Saúde, con mellores 
servizos de 
accesibilidade, 
aparcamento e.
Servizo Matrona.

INSTALACIÓNS SANITARIAS
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• COVID19: Información actualizada de campañas vacinación, 
medidas, número de casos e todo o relacionado coa pandemia para 
que os/as veciños/as estiveran ben informados. 
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Medidas reactivación 
económica e social para 
loitar contra os efectos da 
pandemia:
-Medidas fiscais
-Axudas directas
-Apoio a familias de 
estudantes
-Dinamización económica 



• Ampliación oficinas ao servizo da cidadanía no antigo centro de saúde. 
• Aparcamento nas proximidades do concello e prazas reservadas para 

persoas con discapacidade. 
• Obras de mellora Biblioteca Municipal, aforro enerxético.

[71]

Aparcadoiro municipal Biblioteca municipal
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CATRO ASOCIACIONS VECIÑAIS DO NOSO CONCELLO RECIBEN SUBVENCION DA 
XUNTA PARA MELLORAR OS SEUS LOCAIS E COMPLETAR O EQUIPAMENTO.  NOS 
DOUS ULTIMOS ANOS ASOCIACIÓNS DO CONCELLO RECIBEN 170 MIL EUROS 
PARA ESTES FINS.
•As asociacións veciñais de :  San Benito, Covas, Melias e  Triós son as 
beneficiarias este ano dentro da liña de axudas que a Xunta convoca cunha 
subvencion conxunta de 68 mil euros para mellorar os seus locais e os seus 
equipamentos.
• O concello facilitou as solicitudes con apoio técnico e administrativo o que 
favoreceu a súa obtención.

• APOIO AS ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS
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Seción operativa de intervención en 
emerXencias. 24 horas/365 días.

PrimeIra intervención en emerxencias 
e de apoio ao resto de grupos 
intermitentes (Garda Civil, Sanitarios 
061)
Traballos Preventivos
Brigadas Forestales (085)
Campañas épocas de máximo riesgo
de incendio forestal

Extinción de incendios forestais 
(Coordinación operativa co Distrito 
Forestal XII)
Traballos preventivos de desbroce

GRUPO EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL



- Charla autoprotección no fogar. Locais 
sociais e veciñais. Ano 2011.

- Charla incendios forestais, 
autoprotección. Ano 2018. Asociacións 
e 2 locais sociais.

- Charla informativa a vespa velutina, 
autoprotección e avisos. 

- COVID-19: reparto medicación, 
alimentos, traslado centro de saúde, 
reparto de mascarillas, pantallas, visita 
a persoas maiores.

[74]

AVPC Agrupación 
Voluntarios 
Protección Civil 
(112)
Sección de apoio
Cooperación con 
outros grupos 
intermitentes (GES, 
Garda Civil, 
Sanitarios 061)

PROTECCIÓN CIVIL
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Felicitacións aniversario Desinfección residencias 
maiores
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Colocación trampas vespa
velutina

Reparto de pantallas
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Aviso de reparto 
de mascarillas
entre a poboación



[78]



[79]



[80]

Colaboración voluntaria dunha veciña psicóloga
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Con este acto, queremos expresar o noso compromiso institucional coa
implementación local da Estratexia Nacional de Promoción da Saúde e
Prevención do Sistema Nacional de Saúde

1. Constitución dunha Mesa de coordinación intersectorial
2. Elaboración dun Mapa de recursos do noso concello

¿A qué nos comprometemos?

CONCELLO DE O 
PEREIRO DE AGUIAR 

3.   O Concello súmase a estratexia



Adhesión 
dos 

municipios a 
Estratexia

Mesa de 
coordinación 
intersectorial

Identificación de 
recursos 

comunitarios

Acciones clave 
compromisos da adhesión

ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA

Tres niveis de implementación para cada actividade clave

Realización del mapa de 
recursos comunitarios

Análise dos recursos comunitarios 
identificados para  optimizar o seu uso

Potenciación dos
recursos comunitarios

1

2

3

1

2

3

Consolidar a mesa como 
instrumento de traballo 
intersectorial e planificación 
conxunta para  a implementación
da Estratexia

Avanzar no traballo 
intersectorial e potenciar 
políticas relacionadas coa 
Estratexia para que teñan 
maior impacto na saúde

Coordinación entre administraciones
Integración de equidad en las acciones municipales

Participación social
Seguimiento e monitorización. Avaliación

Mellorar a saúde  e o 
benestar da cidadanía a 
través do traballo conxunto 
dos sectores (saúde en 
todas as políticas), máis alá 
da Estratexia

[82]
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[83]

A función da Mesa é adaptar as accións da Estratexia a nosa realidade, realizando a 
coordinación, seguimento e avaliación da implementación da Estratexia no concello. 

1. Mesa de coordinación intersectorial

• Saúde
• Educación
• Benestar social
• Transporte

Sectores clave identificados

A mesa axudará a que as políticas e accións do municipio teñan un impacto 
positivo na saúde e benestar  dos nosos  veciños/as.

• Urbanismo
• Deporte 
• Medio ambiente 
• 0utros…

3. O Concello súmase a estratexia
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Definición : Un recurso comunitario é un ben que pode ser usado para mellorar a 
calidade de vida das persoas que forman unha comunidade. 

2. Mapa de recursos comunitarios para a saúde

Ø Identificar os recursos para a saúde do noso municipio.
Ø Eses recursos difundiranse nun Mapa on line, accesible  en internet e desde 

a web municipal.
Ø Será tamén de utilidade para os profesionais da saúde que podan ofrecer 

información de recursos para a saúde a poboación:  consello integral en 
estilos de vida vinculados a recursos comunitarios.

¿é necesario potenciar ou desenrolar algún recurso?

¿Hai algún grupo poblacional ao que non se esté chegando?

3.   O Concello súmase a estrategia



Benestar emocional
Actividade física

Prevención 
tabaco

§ Oferta de actividades  
deportivas no pavillón 
con programas para 
mellorar a saúde

§ Paseos organizados 
por veciños

§ Parques e rutas para 
camiñar ou ir en bici

§ Asociacións de barrios 
que organizan talleres 
de cómo comer máis
san

§ Hortos
activos/comunitarios

§ Comedores

§ Concello: Normativa e 
ordenanzas

§ Talleres para deixar de fumar

§ Obradoiros para adolescentes
§ Oferta de actividades de ocio e 

lecer saudables.

§ Redes informais de cuidadores
§ Escolas / Institutos

ONGs Centros 
de 

saúde

Centros 
de 

maiores

Servizos
sociais

Centros 
educativos

Fraxilidade

§ Escola infantil
§ Aula concilia
§ Oferta de actividades para 

familias

§ Centros de mayores donde se desarrollen 
programas de actividad física

Outros recursos transversais

Prevención e consumo 
nocivo de alcohol

Alimentación 
saudable

Parentalidade
positiva
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2. Mapa de recursos comunitarios para la salud
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http://localizasalud.msssi.es/

http://localizasalud.msssi.es/
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Saúde para toda a cidadanía

3. O Concello súmase a estratexia
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3. Cronograma para avanzar na mellora da saúde

Accións clave Actividades Data ou período 
previsto de realización

1.Adhesión a EPSP

Acordo do Pleno para a Adhesión 27Setembro

Nomeamento do/a  coordinardor/a 27Setembro

Presentación e difusión a poboación 20 de outubro

2.Mesa Intersectorial 

Constitución da mesa de coordinación 
intersectorial 

20 de outubro

Dinamización da participación cidadá
Outubro e 
novembro

3.Mapa de recursos 
comunitarios

Identificación e recollida da información 
dos recursos comunitarios

Setembro-
Outubro

Difusión del mapa de recursos 
comunitarios

Novembro

EPSP: Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS

3. O Concello súmase a estratexia
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4. Accións realizadas pola EPSP

Recursos_
Materiales_
Para 
profesionais

Web_

https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
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O buscador permite localizar o recurso no municipio que desexemos en toda 
España. https://localizasalud.sanidad.gob.es/



102

Recursos dispoñibles no municipio, descrición do mesmo, grupo ao que vai dirixido, 
factor, e localización no mapa. 



Toda a información relativa á Estratexia de prevención e 
promoción no SNS estará dispoñible na páxina web do 
concello.
www.pereiro.gal 

AREA DE SAÚDE
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Moitas grazas

“Que as eleccións máis sanas sexan as máis doadas” 
Organización Mundial da Saúde


