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Breve apresentação
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❖ A APQV é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e
de âmbito nacional, com sede em Felgueiras e filiais em Braga,
Tabuaço e Évora.

❖ A Associação Portuguesa da Qualidade de Vida tem cinco anos de
existência, repletos de sinergias, de confraternização, espírito de
equipa, dinamismo e esperança em podermos chegar à nossa
meta “proporcionar uma melhoria da Qualidade de Vida das
Populações”.
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Breve apresentação
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❖A APQV tem como foco a promoção da igualdade de oportunidades
nas diferentes esferas da vida, através da conceção e desenvolvimento
de projetos inovadores e sustentáveis.

❖O trabalho em rede e o apoio à consultoria e às organizações é
também uma premissa da APQV, no sentido em que a APQV, valoriza a
multidisciplinaridade e o trabalho em equipa, na medida em que se
acredita que só assim é possível acrescentar valor aos projetos e unir
esforços para o objetivo comum – Promoção da Qualidade de Vida.
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Breve apresentação
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❖ A APQV pauta pelo trabalho em rede, quer a nível nacional como
internacional, através da criação de diferentes parcerias, com o
objetivo primordial de gerar efeitos multiplicadores e simultaneamente
produzir efeitos positivos na melhoria da qualidade de vida das
populações.

❖A APQV centra a sua atuação nos valores da Responsabilidade, Coesão
Social, Transparência, Integridade, Proximidade e Solidariedade, pois
acredita-se que só com a conjugação dos diferentes valores é possível
o desenvolvimento de um trabalho íntegro e de proximidade com as
pessoas, que assumem o papel mais importante em todo o trabalho
desenvolvido e a desenvolver.
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Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

❖ 3.05 - Capacitação para a Inclusão (Norte)

❖ 3.16 - Apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil 
sem fins lucrativos (Norte e Alentejo)

❖3.30 - Formação de Profissionais do Setor da Saúde (Norte, Centro e 
Alentejo)

❖3.15 - Formação de públicos estratégicos (Centro e Alentejo)

❖3.33 - Programa de parcerias para o impacto – Inovação Social (Norte)
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Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção do  
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖ Participação em rede e presença assídua na tomada de decisões
que visem os objetivos da CPLP.

❖ Proposta de criação de uma nova Comissão Temática “QUALIDADE
DE VIDA E BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES DA CPLP”.

❖ Criação do Laboratório da Qualidade de Vida e Bem Estar das
populações da CPLP no Instituto Politécnico de Viseu.

❖ Realização de Estudos de Investigação e Estratégias que visem a
melhoria da qualidade de vida e bem-estar das comunidades da CPLP.
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Proposta de Nova Comissão Temática:
“QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES DA 

CPLP”
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Introdução

O conceito de qualidade de vida está diretamente associado à

autoestima e ao bem-estar pessoal e compreende vários aspetos,

nomeadamente, a capacidade funcional, o nível socioeconómico, o

estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o

autocuidado, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais,

éticos e religiosos, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com

atividades diárias e o ambiente em que se vive.



Qualidade de Vida em Portugal

Atendendo aos estudos dos últimos 10 anos, não se verificam dados

relevantes relativamente à Qualidade de Vida em Portugal. Com maior

proximidade temática encontramos o Índice de Bem-Estar (IBE)

elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na qual referem

que o IBE da população portuguesa evoluiu positivamente entre 2004 e

2011. Em 2012 verificou-se inflexão, a qual recuperou no ano seguinte,

estimando-se uma continuação de crescimento para 2017 (INE, 2018).



Comissão Temática: Qualidade de Vida e 
Bem-Estar das Populações da CPLP 

Objetivo Primordial:

Promoção de estratégias orientadoras da Qualidade de Vida nos

países pertencentes à CPLP, tendo como pilar fundamental a

população e o seu enquadramento enquanto cultura e estilo de vida,

através de sinergias com as comissões temáticas previamente

constituídas na CPLP.



Comissão Temática: Qualidade de Vida e 
Bem-Estar das Populações da CPLP 

Objetivos operacionais:

❖Criação do Laboratório da Qualidade de Vida e Bem-Estar da CPLP;

❖Consciencialização da população para a adoção de atitudes e
comportamentos para a melhoria da qualidade de vida;

❖ Implementação de estratégias de divulgação e informação;

❖Desenvolvimento de projetos de investigação e ação nas temáticas
da qualidade de vida.



Comissão Temática: Qualidade de Vida e 
Bem-Estar das Populações da CPLP 

Metodologia:

A criação da Comissão Temática “Qualidade de Vida e Bem-Estar das

Populações da CPLP” pretende avaliar a qualidade de vida da população

residente nos países da CPLP.

Após a avaliação da qualidade de vida serão criados mecanismos e

instrumentos de observação para monitorizar a qualidade de vida nos

países da CPLP.



OBSERVADORES CONSULTIVOS DA CPLP

www.cplp.org

www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa

twitter.com/_cplp

www.youtube.com/user/canalcplp/videos
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