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BEM-VINDOS/AS À TERCEIRA
NEWSLETTER DO PROJETO
“ON-CALL – CONSELHEIROS
DE SAÚDE FAMILIAR”!
Nesta edição, saiba mais sobre:
•

as nossas conquistas mais recentes no
Projeto ON-CALL, e as atividades que ainda
estão a decorrer;

•

a terceira reunião transnacional de parceria;

•

os eventos multiplicadores.

O QUE JÁ FOI FEITO?

A SEGUIR…

Após a Segunda Reunião Transnacional de Parceria,

O nosso trabalho vai continuar:

realizada em fevereiro de 2019, na Polónia, ISQ, BWC,

•

AKLUB, INNEO, DANTE, KHEM, Hub

KHEM e Hub Karelia empenharam-se na produção

Karelia e ISQ serão responsáveis pela

dos materiais de aprendizagem do “Currículo para

tradução dos materiais do currículo do

Conselheiros de Saúde Familiar”, de forma a

IO1, dos conteúdos de aprendizagem do

desenvolverem os conhecimentos, as competências e

Programa de Iniciação à Formação do
IO2 e dos recursos multimédia do IO3.
Serão também responsáveis por gravar os
ficheiros áudio necessários, em todas as
línguas maternas da parceria;
a Hub Karelia irá completar o trabalho de
desenvolvimento do portal e fará o upload
dos conteúdos de formação;
a próxima Reunião Transnacional de
Parceria está marcada para maio de 2020,
em Kaş, Turquia.

as aptidões identificadas na matriz do currículo.
Para além disso, o BWC, o AKLUB e o DANTE
desenvolveram o Programa de Iniciação à Formação,
pensado para dar apoio aos formadores na
transmissão do novo currículo. Simultaneamente, a

•

FIP e a INNEO produziram 36 recursos de
aprendizagem multimédia de pequeno formato.
A partir de 2020, poderá aceder instantaneamente a
toda a gama de recursos de aprendizagem no

•

ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela
Hub Karelia.
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vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

TERCEIRA REUNIÃO
TRANSNACIONAL
DE PARCERIA
NA CROÁCIA

A AGENDA DA REUNIÃO
O consórcio do projeto ON-CALL encontrouse pela terceira vez. A reunião começou com
as apresentações e saudações gerais. Depois,
seguindo a agenda, os parceiros fizeram um
pequeno resumo dos objetivos, produtos e
metodologias do projeto.
A maior parte da reunião foi dedicada a
discutir os recursos desenvolvidos pela
parceria ON-CALL nos meses anteriores.
Os parceiros estabeleceram a abordagem e
definiram as datas da próxima reunião
transnacional e reuniões via Skype, assim
como as duração e estrutura exatas dos
Eventos Multiplicadores planeados.

REUNIÃO EM RIJEKA, CROÁCIA
Os membros do projeto ON-CALL
encontraram-se para a Terceira Reunião
Transnacional de Parceria, nos dias 10 e 11
de setembro de 2019, em Rijeka, Croácia.

Nas horas finais da reunião de parceria,
planearam-se os próximos passos do projeto,
incluindo a disseminação dos produtos já
desenvolvidos, e também se discutiram as
ações necessárias para melhorar a qualidade,
eficácia e impacto do trabalho desenvolvido
pela parceria.
A reunião foi sempre conduzida num
ambiente amigável, com uma divisão clara
das próximas tarefas.

O PARCEIRO ANFITRIÃO
A Terceira Reunião Transnacional de Parceria
do Projeto ON-CALL foi organizada pelo
parceiro croata DANTE - Instituto para a
Educação de Adultos Dante.
O DANTE é uma instituição localizada em
Rijeka, Croácia. A Instituição foi criada para
responder às necessidades da sociedade
moderna,

contribuindo

para

o

desenvolvimento sustentável da educação de
adultos aos níveis regional, nacional e
europeu.
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EVENTOS
MULTIPLICADORES

A CONFERÊNCIA FINAL
A Conferência Final será realizada na Irlanda do
Norte no fim do projeto, para apresentar o conjunto
de materiais desenvolvidos e os testemunhos de

FESTIVAIS DE LITERACIA EM SAÚDE

cada país parceiro. Irão estar presentes na
conferência

final

pelo

menos

80

Cada parceiro será anfitrião de um Festival de

formadores/coordenadores. O objetivo principal

Literacia em Saúde, para promover a literacia em

deste evento será encorajar outras organizações de

saúde e as ferramentas e recursos desenvolvidos.

desenvolvimento

Neste evento estarão, no mínimo, 25 dos recém-

serviços a comunidades desfavorecidas e a usarem

formados Conselheiros de Saúde Familiar de cada

todos os recursos desenvolvidos.

comunitário

a

providenciar

país parceiro, que continuarão a sua viagem pela
literacia em saúde. Os públicos-alvo conhecerão a
fundo o projeto e os seus produtos e serão portavozes do projeto nos setores da educação de
adultos, do desenvolvimento comunitário e da
promoção da saúde nas zonas onde os parceiros
têm as suas instituições.

EVENTO DE FORMAÇÃO
TRANSNACIONAL
A formação terá a duração de 40 horas:
•

ONDE NOS PODE
ENCONTRAR?
http://oncall.eu
http://www.facebook.com/

•

20 horas de formação presencial, em
formato de workshop;
20 horas de formação à distância.

O Evento de Formação Transnacional
acontecerá em Portugal, durante três dias, com
a participação de 16 formadores de 8 países,
que se juntarão para formar uma comunidade
internacional de práticas focadas na promoção
da literacia em saúde em comunidades
desfavorecidas.
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