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PROJETO TAKE CARE: SAÚDE 

RESUMO RESULTADOS OBTIDOS 
O projeto Take Care tem como objetivos promover a aprendizagem da língua do país de acolhimento e 
proporcionar a um público imigrante o desenvolvimento de competências comunicativas para serem 
aplicadas  no contexto  especí�co dos cuidados de saúde. Na realidade, pretende-se melhorar o nível da 
comunicação entre os pro�ssionais de saúde e os utentes e, paralelamente,  possibilitar o acesso à 
informação básica sobre o sistema de Saúde nos Países abrangidos pela parceria: Alemanha,  Bulgária, Chipre, 
Espanha, Holanda, Lituânia,  Portugal e  Roménia.

 O projeto Take Care tem como público-alvo as associações de imigrantes, escolas e entidades prestadoras de 
cuidados de saúde. Estes organismos constituem o principal canal de comunicação para atingirmos as 
diferentes comunidades de imigrantes nos 8 países no sentido de contribuir para melhorar o seu acesso aos  
cuidados de saúde e  a sua  integração social. 

 Para atingirem estes objetivos, as entidades envolvidas no projeto criaram alguns materiais e recursos, entre 
os quais, um guia de conversação, um kit de sobrevivência para a comunicação contendo informação básica 
sobre assuntos relacionados com a saúde e metodologias apelativas para a aprendizagem da língua e para a 
divulgação  de  informação básica sobre os sistemas de saúde nos países abrangidos pela parceria.  
O guia de conversação é um recurso que pode ser utilizado nos cursos de língua para imigrantes mas 
também poderá funcionar como material para a auto-aprendizagem.  

Roteiro de saúde 
O  roteiro de saúde divulga informação básica sobre o funciona-
mento do sistema de cuidados de saúde em cada país, cobrindo 
áreas como a emergência, o seguro de saúde, os cuidados de 
saúde para os idosos, a natalidade, e o Centro de saúde. 

Kit de sobrevivência para a comunicação
O kit de sobrevivência para a comunicação é um produto de apoio à 
comunicação entre os profissionais de saúde e os imigrantes nas 
situações de emergência.  Este recurso está disponível em 17 línguas.

Glossário 
O glossário tem o formato de um leque e contém 30 palavras relacio-
nadas com cada um dos tópicos. Este glossário está traduzido em 17 
línguas.  E pode ser utilizado como um recurso complementar.

Livro interativo para a aprendizagem da língua
O livro interativo para a aprendizagem da língua é uma versão digital 
moderna do guia de conversação em que os conteúdos são 
acompanhados de animação e de materiais áudio para facilitar a 
aprendizagem da língua. 

Guia de conversação 
O guia está dividido em 12 tópicos. Cada tópico contém 
palavras-chave, frases e diálogos.  Para além desses tópicos, foram 
introduzidos mais dois tópicos com as seguintes designações:  
“partes do corpo humano” e   “sintomas comuns”. 

Uma rede de 49 parceiros associados tais como associações de imigrantes  e organismos  de voluntariado 

que trabalham para a integração e bem-estar dos imigrantes , escolas de formação de adultos, entidades 

prestadoras de cuidados de saúde, etc.  

71 associações de imigrantes envolvidas diretamente no projeto 

70 entidades prestadoras de cuidados de saúde  

94 organismos de educação e de formação 

Um conjunto de 31 boas práticas no processo de integração dos imigrantes no âmbito da saúde 

O Guia de Conversação “A família Take Care”  com uma edição de 1800 cópias em 9 línguas 

O livro interativo /versão digital para os dispositivos móveis desenvolvido em 9 línguas 

Um total de 17 workshops de formação organizados nos 8 Países abrangidos pela parceria com mais de 

280 professores de línguas, profissionais de saúde e pessoas que trabalham para a integração dos 

imigrantes.  

Um total de 25 cursos de línguas tendo como base os produtos editados no âmbito do projeto com a 

participação de mais de 290 imigrantes.

A distribuição do Guia de Conversação por mais de 70 associações de imigrantes e escolas de línguas 

para ser utilizado como um recurso no âmbito de cursos de línguas  que irão abranger cerca de 1000 

imigrantes. 

Seminários exploratórios organizados para os representantes do público-alvo nos Países abrangidos pela 

parceria 

Uma conferência final organizada para mais de 100  pessoas interessadas

Cerca de 300 visitantes mensais na página online do projeto (www.takecareproject.eu)

Kit de Emergência com Expressões Elementares

A preencher (pelos utentes):

Por favor escreva aqui o seu nome.

Por favor, escreva aqui a sua morada. 

Por favor, escreva a sua idade. 

Por favor, escreva o nome e 
o número de telefone de alguém 
com quem possamos contactar.

Perguntas feitas pelos prestadores de cuidados de saúde para os utentes responderem com  ou :

1. Sente alguma dor?

2. Sente alguma dor aguda?

3. Sente alguma dor constante?

4. Perdeu a consciência?

5. Sente falta de ar?

6. Tem hemorragia?

7. Tem dor de cabeça?

8. Tem dor de estômago?

9. Tem diarreia?

10. Tem prisão de ventre?

11. Vomitou?

12. Já alguma vez teve tensão alta?

13. Já foi operada alguma vez?

14. Já teve problemas de coração?

15. Sofre de diabetes?

16. Sofre de epilepsia?

17. Sofre de  asma?

18. Toma medicamentos?

19. É alérgico a medicamentos

20. Tomou algum medicamento?

21. Está grávida?

PORTUGUESE PORTUGUÊS

RECURSOS

Pressure Line
The Netherlands         +31 
10 243 93 65
pl@pressureline.nl       
www.pressureline.nl

KU TU Ltd.          
Bulgaria          
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu    
www.kutu-bg.eu

IFES    
Spain  
+34 96 382 5362         
fernando.benavente@valencia.ifes.es          
www.ifes.es

Soros International House - SIH  
Lithuania         
+370 527248 92    
daiva@sih.lt              
www.sih.lt

Dialoge                   
Germany      
+49 8382 944 600   
Martina.Stock@dialoge.com              
www.dialoge.com

SYNTHESIS 
Cyprus
isaias@synthesis-center.com 
www.synthesis-center.com

FLEP - Formação, 
Língua e Estudos Portugueses Lda                  
Portugal          
+351 2131 52 178      
flep1@mail.telepac.pt          
www.flep.pt

UMF Gr t Popa
Romania         
+40 2322 118 18    
ioana.cretu@umfiasi.ro              
www.umfiasi.ro

GUIA DE CONVERSAÇÃO PARA MIGRANTES 

PARCEIROS

Todos os materiais estão disponíveis na página online do Projeto 

Mantente 
sano!

Бъди здрав!

Op je 
gezondheid!

Seja saudável!

Būk sveika(s)!

Ai grijă de 
sănătatea 

ta!

Be healthy! 

Nα είσαι 

υγιής!

Bleib 

gesund!

Este projeto foi financiado com  o apoio da Comissão Europeia. 
 A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente os autores, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

www.takecareproject.eu
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Foram organizados  17 workshops  tendo como público-alvo as associações de imigrantes,  os profissionais de 
saúde e professores de línguas ;  estes eventos tiveram a participação de cerca de  280 pessoas nos 8 países 
parceiros.
  
Depois da apresentação do projeto e dos seus resultados, os participantes conheceram as diferentes técnicas de 
trabalho  que podem ser aplicadas  em ambiente multicultural  para a promoção de  uma melhor integração social 
dos imigrantes. As várias atividades práticas  desenvolvidas  ao longo da abordagem  do principal produto do 
projeto – o Guia de Conversação -  deram a conhecer aos participantes a  metodologia seguida e  sugeriram 
estratégias para a utilização dos materiais no trabalho com os imigrantes.  

Dando continuidade ao processo de aprendizagem , os workshops foram seguidos de cursos de línguas organiza-
dos pelos parceiros nos respetivos Países. Foram organizados 25 cursos  com o envolvimento de 290 imigrantes 
das diferentes comunidades.  

 Os participantes adquiriram novas competências relacionadas com a saúde e melhoraram a sua auto-confiança 
na comunicação com os profissionais.
 
 Se estiver interessado em ter mais informação sobre os eventos organizados, aceda à página online do projeto  :  
www.takecareproject.eu. 

Os workshops, na Holanda, tiveram lugar nos dias 24 e 28 de 
Março de 2014, no Centro do Conhecimento e da Emancipação 
Dona Maria. Participaram neste workshop  19 pessoas que se 
dividiram em 2 grupos :  um dos grupos teve como participantes os 
representantes das associações de imigrantes e o outro integrou 
os representantes das entidades prestadoras de cuidados de 
saúde, professores de línguas e educadores. 

NA HOLANDA

EM ESPANHA

NA  BULGÁRIA

“ Os materiais deviam ser oferecidos a todos os 
recém-chegados que começam o curso de integração.“ 

” o Holandês é uma língua muito difícil. Gosto muito dos 
materiais áudio porque posso praticar em casa.“

De Abril a Junho de 2014 realizaram-se 3 cursos : um deles foi 
organizado para um grupo de mulheres  marroquinas;  outro teve 
como público-alvo cidadãos  búlgaros que tinham acabado de 
chegar a Hague e o terceiro contou com a participação de um 
grupo de jovens mães residentes no Norte de Rotterdam.  No total, 
estes cursos tiveram a participação de 41 pessoas. 

Na Bulgária realizaram-se dois workshops nos dias 4 e 7 de Abril 
de 2014. Estes workshops tiveram 17 participantes, entre os quais  
representantes das associações de imigrantes , médicos, 
professores de línguas e formadores. 

“ Em 20 anos é a primeira vez que vejo,  na Bulgária,  
informação sistematizada sobre o sistema de saúde. 

Muito bem!”
“ Informação muito útil sobre as várias doenças e  

médicos especialistas.“

Foram também  organizados  neste País 3 cursos de língua com  
início em Maio de 2014, envolvendo   12 participantes.  O Guia 
de conversação foi distribuído por 4 organizações  que trabalham 
com imigrantes e os materiais Take Care estão a ser usadosnos 
cursos de língua , abrangendo   19 grupos com mais de 160 
imigrantes de nacionalidades diferentes. 

Em Espanha, mais concretamente em Valência, realizaram-se 
seis workshops nos dias 2 e  16  de Abril e nos dias  7, 22 e 23 de 
Maio; estas sessões tiveram a participação de 36 pessoas, tendo 
abrangido 12 associações de imigrantes de 10 países diferentes, 
para além de representantes de  escolas de línguas e  de 
profissionais de saúde.  

“ Interação entre os participantes, partilha de 
experiências… a melhor maneira de aprendermos uns 

com os outros. “ 
“ Existem muitas diferenças culturais entre os Países 

mas essas barreiras devem ser ultrapassadas”

Tiveram lugar em Valência, Espanha, três cursos de língua de 
curta duração nos dias 2 e 16 de Abri; e 22 de Maio de 2014. 
Estes cursos tiveram 30 participantes, entre os quais 
representantes de associações de imigrantes e escolas de 
línguas. Foram abrangidas 12 associações de imigrantes de 10 
países. 

NA LITUÂNIA
No dia 20 de Março de 2014 teve lugar na Lituânia um workshop 
que teve a participação de 8 pessoas, professores de línguas e 
formadores de adultos.

 “ O projeto vai ser muito útil no futuro para a 
construção de pontes entre as diferentes 

nacionalidades na Lituânia .”
“ Todos os materiais que recebi ao longo do curso de 

língua são muito importantes e úteis para mim !!! ”

O curso de língua na Lituânia decorreu entre os dias 25 e 30 de 
Abril de 2014 com a participação de 18 pessoas. 

NA ALEMANHA
O workshop decorreu, na Alemanha, no dia 21 de Março de 2014 
com 7 participantes, entre os quais professores de imigrantes e 
enfermeiras.  Foram utilizadas algumas técnicas teatrais para o 
emprego  de frases e do vocabulário  e os participantes 
consideraram ter sido muito útil o recurso a simulações e a 
representações.

” Só agora consciencializei-me da importância de 
sermos capazes de comunicar na língua do país de 

acolhimento sobre assuntos relacionados com a nossa 
saúde e como é frustrante para nós quando não temos 

essa capacidade!”
“ Estou comovida pela maneira como nos ensinou e 

nos deu os materiais”

O curso de língua na Alemanha decorreu em Maio de 2014 numa 
associação de imigrantes em Lindau, Kulturbrücke (ponte cultural 
que tem como missão apoiar os requerentes de asilo). 
Participaram no curso  10 pessoas provenientes dos seguintes 
países:    Senegal, Ucrânia, Polónia, Montenegro e  Afeganistão.

EM CHIPRE
Em Chipre, o workshop realizou-se em 20 de Junho com a 
participação de 7 professores de línguas que foram treinados para 
aplicarem a metodologia e utilizarem os produtos editados. 

Realizaram-se em Chipre 3 cursos de língua ao longo do mês de 
Maio. Um deles teve lugar na Casa da Cooperação e teve a 
participação de 7 estudantes de países europeus e de 
Cipriotas-Turcos;  os restantes cursos  realizaram-se  na Universidade 
de Nicósia e  tiveram  a participação de estudantes de Medicina 
provenientes do Egito,  da India e  de países europeus. 

EM PORTUGAL
Em Portugal foram organizados dois workshops que decorreram 
nos dias 17 - 18 e 24 - 25 de Março de 2014 , com a participação 
de 41 pessoas. A metodologia utilizada  teve como base a 
interação entre os participantes, com recurso a simulações para 
a aplicação de frases e vocabulário-chave em  contextos 
adequados.  

“ Aprendi muitas coisas novas e espero poder partilhar 
brevemente todos  estes conhecimentos com outras 

pessoas.”
 “ Foi um curso  muito útil, prático e criativo. Os materiais 

baseiam-se em situações reais, o que torna o conteúdo mais 
apelativo e fácil de ser aplicado.”

" Através deste workshop o nosso papel como 
professores de línguas ganha uma nova dimensão.   
Podemos disponibilizar aos imigrantes informação 

muito útil sobre o sistema de saúde local e apoiá-los no 
processo de integração."

“ O glossário é um recurso  único. Tê-lo-ei sempre 
comigo durante a minha formação no hospital. ”

De Abril a Junho de 2014, realizaram-se 3 cursos de língua em 
Portugal. Estes cursos tiveram na totalidade a participação de 60 
pessoas de 10 países:  Itália, Moldávia, Roménia, Rússia, Angola, 
Brazil, Cabo Verde, India, Guiné-Bissau e Guiné-Conakri.

NA ROMÉNIA 
O workshop teve lugar em 28 e 29 de Março com a colaboração da 
UMF Iasi, EuroEd, Associação de estudantes de medicina de Iasi e 
a associação de Amizade Roménia-Ucrânia. Participaram 45 
profissionais (professores de línguas, estudantes de medicina, 
associações de imigrantes) de 5 países  (Roménia, Moldávia, 
Ucrânia, Espanha, Geórgia). No dia 12 de Maio decorreu uma 
video-conferência em que participaram clínicos, professores e 
estudantes da Roménia e Chisinau. 

“ Este material traz, ao processo de  aprendizagem, bastante 
originalidade, espontaneidade, utilidade, variedade mas, o mais 

importante, adaptabilidade perfeita às situações de 
necessidade de aprendizagem da língua e às condições 

experienciadas pelos utentes de hoje e médicos de amanhã.”
“Imbuído de humanismo, "Take Care” é um projeto europeu 

genuíno. Acompanhado do glossário Take Care, Sísifo nunca 
mais se sentirá só no cimo da montanha, com a pedra antiga da 

existência a pesar nas suas costas...” 

Entre Março e Junho de 2014, decorreram na Roménia 7 cursos de 
língua. Os professores trabalharam com mais de 100 estudantes de 
medicina geral  e de medicina dentária provenientes de mais de 15 
países.  Este projeto atingiu, na totalidade, mais de 300 estudantes 
estrangeiros de medicina e mais de 500 estudantes romenos.

WORKSHOPS DE FORMAÇÃO,
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