O SauDar +:
saúde, género e
migração é um
projeto do Graal,
financiado pela
medida 7.3- Igualdade de Género:
Apoio técnico e
financeiro às
Organizações Não
Governamentais,
do poph-qren,
gerido pela cig.

Uma iniciativa Graal

Começámos com o SauDar

O Graal é um movimento internacional
de mulheres com a missão de
“construir uma cultura do cuidado”
tendo em vista o futuro do planeta e a
qualidade de vida da humanidade.

O projeto SauDar (dez 2008/dez 2010) procurou
facilitar o acesso aos serviços de saúde e promover
boas práticas na prestação de cuidados de saúde a
imigrantes, em especial mulheres.

Com 50 anos de experiência, dinamização e organização de iniciativas,
o Graal em Portugal tem procurado
proporcionar à sociedade portuguesa,
e em particular às mulheres, contextos
que promovam a sua capacidade de
intervenção visando a igualdade de
género, a luta contra as discriminações,
o desenvolvimento.
O Graal internacional tem um estatuto
consultivo na onu e está representado
na unicef.

Desenvolveu-se a partir do trabalho realizado em
conjunto com grupos de imigrantes, técnicos/as de
saúde e peritos/as, dando-lhes voz e visibilidade.
Com todos/as identificaram-se problemas na saúde de
imigrantes e desenharam-se propostas de soluções:
informação, sensibilização, novos modelos e maneiras
de pensar, fazer e agir.
Abriram-se perspectivas e geraram-se novas ideias de
intervenção …

Contactos

Queremos com o

Continuidade do “SauDar”, o projeto SauDar +
pretende alargar o combate a desigualdades na
saúde de imigrantes,vv em particular mulheres.
Até dez/2012, estaremos na região Centro, com:

Melhorar o acesso e a prestação de serviços de saúde
a imigrantes, muito especialmente às mulheres;

temáticas | diferença cultural e de género na
saúde, educação para a saúde e prevenção,
violência doméstica e tráfico de seres humanos;

R. Antero de Quental, nº 265
Ed. Avenida, sala 904/05.
3000-033 Coimbra
Telefone 239090370
coimbra@graal.org.pt
http://www.graal.org.pt/
http://saudar.blogspot.com/
Facebook: Saudar+
Iniciativa

Continuamos com

públicos-alvo | imigrantes, estudantes e
profissionais de saúde e ação social,
estrangeiros/as no país para estudos e/ou
tratamentos médicos e sociedade em geral;

Apoios
GOVERNO DA RÉPUBLIC A
PORTUGUESA

parcerias | instituições públicas e privadas das
áreas da saúde, formação e intervenção social.

Construir recursos/instrumentos de apoio e
realizar ações de informação e sensibilização para
estudantes e profissionais de saúde e imigrantes
nas temáticas da saúde e diversidade cultural;
Promover boas práticas para a prestação de
serviços adequados e diferenciados às mulheres
imigrantes;
Construir redes de colaboração institucional;
Divulgar a temática e disseminar resultados.

