Este CD contém
Folheto apresentação SauDar
Atas do Seminário SauDar (Abril 2010)
Folhetos É imigrante?, versões Português (Coimbra,
Figueira da Foz, Aveiro e Vila Nova de Gaia), Inglês,
Francês, Espanhol e Russo
Brochura Os sentidos do SauDar
Folheto apresentação SauDar+
Vídeo divulgação SauDar+
Folheto É profissional de saúde?
Folhetos É Imigrante?, versões Português, Inglês,
Romeno, Ucraniano e Russo
Produtos traduzidos/colaborações com instituições
parceiras:
Carta dos direitos e deveres do utente e Guia de
acolhimento para cidadãos imigrantes parceria com
ACES BX1, versões Inglês, Russo e Romeno
Regulamento de acompanhantes e visitas aos
doentes internados do Hospital Pediátrico, parceria
com o H.P., versões Inglês, Russo e Francês
Atas do Seminário+ (Abril 2012)
Guia de acesso à saúde para comunidades
imigrantes/ estrangeiras

SauDar +

Saúde, Género e Imigração

Contactos
Telefone 239090370
coimbra@graal.org.pt
http://www.graal.org.pt/
http://saudar.blogspot.com/
Facebook: Saudar+

Iniciativa:

Apoios:

O “SauDar+ | Saúde, Género e Imigração” é a
continuidade do projeto “SauDar”, da iniciativa
do Graal em Coimbra, financiado pelo POPH/
QREN e gerido pela Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género.

Objetivos
Tendo como objetivo geral, melhorar o
acesso e a prestação de serviços de saúde
a imigrantes, muito especialmente às
mulheres, no SauDar e no SauDar+
Identificámos - num processo conjunto com
vários grupos de imigrantes, profissionais
de saúde e especialistas - problemas e suas
causas, bem como soluções para melhorar o
acesso e os cuidados de saúde à população
imigrante
Construímos recursos de apoio e realizámos
30 ações de sensibilização de estudantes,
profissionais de saúde e de ação social,
imigrantes e outras/os estrangeiras/os
a residir em Portugal, nas temáticas dos
direitos na saúde, a diferença cultural e de
género nos serviços de saúde, mutilação
genital feminina e outros tipos de violência
contra as mulheres e tráfico de seres
humanos. Nestas ações foram envolvidas
diretamente mais de 1000 pessoas

Durante 18 meses, o “SauDar+” trabalhou para a
melhoria no acesso e na prestação de cuidados de
saúde a populações imigrantes e estrangeiras, com
especial enfoque nas mulheres.
Durante as inúmeras atividades, o SauDar
(durante 2 anos) e o “SauDar+” produziram
vários materiais que se reúnem agora para
memória futura e, sobretudo, com o intuito de
disseminar as boas práticas implementadas.

E... construímos redes de colaboração institucionais,
para o desenvolvimento e a futura continuidade
de trabalho nesta temática, das áreas da saúde, do
associativismo imigrante e do apoio social.

Parcerias
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Baixo
Mondego 1 e Baixo Mondego 2
Administração Regional de Saúde (ARS Centro)
Associação de Pesquisadores e Investigadores
Brasileiros na U.C.
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima ( Coimbra)
Câmara Municipal de Coimbra
Cáritas de Coimbra
Centro de Acolhimento João Paulo II
Centro de Saúde de Norton de Matos
Centro de Saúde Fernão Magalhães
Centro Hospitalar de Coimbra (CHC – agora

Promovemos boas práticas para a prestação
de serviços adequados e diferenciados a
mulheres imigrantes junto de instituições da
área da saúde e da ação social

integrando o CHUC)

Fizemos ampla divulgação da temática:
através da realização de 3 Seminários com
especialistas, mais de 10 apresentações
públicas, uma tertúlia sobre tráfico de Seres
Humanos e participação em duas feiras
sociais. Houve também larga distribuição dos
folhetos informativos produzidos no âmbito
dos projetos e outro material de interesse
para públicos diversos. A página de internet
do Graal, o blogue e facebook SauDar+
também foram veículos privilegiados de
disseminação

de Aveiro

Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra
(CEIFAC),
Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante
Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante
de Coimbra
Equipa de Intervenção Social Ergue-te.
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Hospital Pediátrico de Coimbra
Linha SOS Estudante
Maternidade Bissaya Barreto
Secção de Defesa dos Direitos Humanos da AAC
Serviços Sociais (e Médicos) da UC

