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MELHORAR A LITERACIA EM
SAÚDE - A IDEIA POR TRÁS DO
PROJETO

BEM-VINDO À PRIMEIRA
NEWSLETTER DO PROJETO
“ON-CALL”!
Nesta edição, fique a conhecer:
• a ideia por trás do projeto;
• os membros do nosso consórcio;
• os assuntos da primeira reunião
transnacional do projeto.

A literacia em saúde é uma competência
essencial e deve ser reconhecida como tal.
Geralmente, é considerada um dado
adquirido, e quem não a tem é
frequentemente marginalizado. A situação
agrava-se quando está associada a adultos
com poucas qualificações, tornando-se um
motivo pelo qual podem ser excluídos de
muitas das opções de qualidade de vida que
muitos europeus tomam como garantidas.
Os cursos e materiais de formação disponíveis
para a formação de adultos nesta área são
limitados, e é por isso que no projeto ONCALL desenvolveremos um curso de
capacitação de formadores para residentes
locais, possibilitando uma oportunidade de
qualificação nesta área. Os níveis de literacia
em saúde têm impacto na eficiência dos
sistemas de saúde. As pessoas com baixo nível
de literacia em saúde costumam ir ao médico
e ser hospitalizadas com maior frequência e a
fazer tratamentos ou tomar medicamentos
inadequados. Permanecer saudável física e
mentalmente implica saber como viver
saudavelmente ao longo do tempo.

No projeto ON-CALL, o nosso foco serão as
pessoas que não têm acesso a assistência
médica ou que não conseguem compreender
informações de saúde. Os conselheiros de
saúde formados no projeto ON-CALL
envolverão 240 famílias desfavorecidas nos 8
países parceiros, apoiando-as no
desenvolvimento de competências de literacia
em saúde que lhes permitam fazer escolhas
informadas e tomar decisões para uma vida
saudável.
O nosso objetivo é suprimir as dificuldades
existentes através da difusão de
conhecimentos básicos de saúde a pessoas
que ao longo da vida não tiveram a
oportunidades de contactar com eles.

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tych publikacjach.

SOBRE O
PROJETO
O QUE QUEREMOS ALCANÇAR?
O projecto "ON-CALL - Conselheiros de Saúde
Comunitária" é uma parceria no âmbito do
programa Erasmus+ Educação e Formação. O
seu objetivo é transformar comunidades com
carências sociais e económicas em comunidades
saudáveis e sustentáveis, usando uma
abordagem de desenvolvimento comunitário
local para promover a literacia em saúde.
O nosso público-alvo são as pessoas que não
têm acesso a assistência médica ou que não
conseguem compreender informações de saúde,
especialmente as menos escolarizadas, e
formadores de adultos.
O projeto ON-CALL diferenciar-se-á pelo
modelo proposto que será testado e se baseia
numa abordagem de aprendizagem comunitária
genuinamente ascendente — um dos melhores
métodos usados na formação de adultos.

A PARCERIA
O projeto é desenvolvido por oito parceiros
de oito países da UE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballybeen Women’s Centre (Irlanda
do Norte) – coordenador do projeto;
Future in Perspective Ltd (República
da Irlanda);
INNEO (Polónia);
AKLUB (República Checa);
DANTE (Croácia);
KAS HALK (Turquia);
Hub Karelia Oy (Finlândia);
ISQ (Portugal).

As organizações têm diferentes dimensões,
características e áreas de especialização, o
que nos permitirá desenvolver uma
cooperação eficaz. As reuniões do projeto
estão programadas regularmente para
garantirmos um envolvimento contínuo e o
foco nos nossos objetivos.
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1ª REUNIÃO
TRANSNACIONAL
DO PROJECTO NA
IRLANDA
REUNIÃO EM VIRGÍNIA, IRLANDA
A reunião inicial do projeto "ON-CALL Conselheiros de Saúde Comunitária” teve lugar
em Virgínia, na Irlanda, nos dias 20 e 21 de
setembro de 2018. Esta reunião foi organizada
pela Future in Perspective, o parceiro irlandês no
projeto.
A sessão começou com o acolhimento e
apresentação dos parceiros, que também
apresentaram suas organizações. O
coordenador explicou o plano de
desenvolvimento do projeto, incluindo a
distribuição do trabalho pelos parceiros e os
prazos das tarefas. Foram ainda detalhadas as
primeiras atividades a serem desenvolvidas.

No segundo dia, os parceiros continuaram o
diálogo sobre a estrutura dos produtos futuros.
A reunião foi resumida e o parceiro irlandês
emitiu certificados de participação.
A próxima reunião ficou agendada para os dias
14 e 15 de fevereiro de 2019, em Rzeszow, na
Polónia.

ONDE NOS PODE
ENCONTRAR?

COMING NEXT…
Durante os próximos meses, iremos:
•

•
•

Continuar a desenvolver o programa de
formação personalizado para
educadores de adultos que queiram
ajudar comunidades desfavorecidas;
Desenvolver recursos de alfabetização
em saúde, de pequeno formato;
Reunir na Polónia, em fevereiro de 2019,
para definir os passos seguintes do
projeto.

Visite o nosso site:

http://oncall.eu
e junte-se à nossa página no Facebook:

http://www.facebook.com/
OnCallProject/
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