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Projeto Take Care

Saúde: Guia de Conversação para Migrantes
Ser saudável é um dos requisitos mais importantes para que qualquer ser humano possa viver
e trabalhar na sua vida diária. Se uma pessoa se sentir doente ou sofrer de uma doença vai
ao médico e recebe tratamento. Contudo, a população imigrante que não sabe comunicar na
língua do País de acolhimento, sente algumas barreiras quando tem necessidade de assistência
médica. São essas as razões que nos levaram a desenvolver este projeto!
Objetivos
• Contribuir para que a população imigrante adquira mais conhecimento sobre assuntos
relacionados com a saúde na língua do País de acolhimento
• Melhorar o acesso aos cuidados de saúde por parte dos imigrantes e apoiar a sua integração
• Criar uma vasta rede europeia de parceiros associados
• Contribuir para a comunicação intercultural
Atividades
• Fazer uma análise das necessidades e experiências  
• Reunir exemplos de “boas práticas”
• Criar um Guia de conversação para os imigrantes na área da Saúde
• Desenvolver uma metodologia para a formação
• Disponibilizar formação a organizações e associações
• Organizar cursos de língua de curta duração
Parceiros
Parceiros de 8 Países europeus: Alemanha, Bulgária, Chipre, Espanha, Holanda, Lituânia,
Portugal e Roménia irão cooperar com organizações de apoio à integração e ao bem-estar dos
imigrantes, instituições educativas e entidades prestadoras de cuidados de saúde no sentido de
se criar uma vasta rede europeia no decurso do projeto: Novembro de 2012 - Outubro de 2014.
Mais Informação: O parceiro em Portugal
FLEP- Formação, Língua e Estudos Portugueses Lda
Morada: Rua Gonçalves Crespo, nº 36, 3º
1150-186 Lisboa
Email: np70eq@mail.telepac.pt, flep1@mail.telepac.pt
Telefone: 00351 213152178
Website: www.flep.pt
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