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Ø Que contributos podemos dar para que os cidadãos imigrantes possam 

comunicar de uma forma eficaz e correta, na língua do País de acolhimento, 

sobre assuntos relacionados com a temática da Saúde? 

 

Ø Como melhorar a comunicação entre as entidades prestadoras de cuidados de 

saúde e os imigrantes quando estes necessitam de recorrer a esses serviços? 

 
 

Ø Como tornar acessível alguma informação útil, mesmo de caráter geral, sobre 

o funcionamento dos vários serviços de saúde no País de acolhimento?  

 

 
Durante os últimos dois anos, parceiros de 8 Países europeus uniram os seus esforços para 
encontrarem algumas soluções para estas questões. Criaram o Guia de Conversação para 
Migrantes e outros recursos tais como um glossário com termos específicos, um cartaz 
informativo com o roteiro de saúde, para além do portal, a partir do qual poderá aceder a 
toda a informação no âmbito deste projeto.  

Realizaram-se na totalidade 17 workshops, tendo como público-alvo as associações de 
imigrantes, as entidades prestadoras de cuidados de saúde e também formadores de línguas. 

No decorrer de 25 cursos de língua de curta duração que tiveram a participação expressiva 
de membros de associações de imigrantes foram testados todos os materiais editados ao 
longo do projeto, tendo sido evidenciadas a funcionalidade e a eficácia dos mesmos.  

Foram também organizados alguns seminários com a colaboração de representantes dos 
grupos-alvo e com a participação de cidadãos interessados na temática do papel da 
aprendizagem da língua no processo de integração dos imigrantes. 



	  

  

Todos os materiais criados no âmbito do projeto estão acessíveis no portal:  

www.takecareproject.eu  

 O livro interativo está disponível na loja iBooks.  

Se estiver interessado em adquirir e utilizar qualquer dos produtos referidos com o objetivo 
de o poder utilizar em algum curso ou aplicá-lo no processo de integração de imigrantes, por 
favor, contacte o parceiro do projeto em Portugal: FLEP- Formação, Língua e Estudos 
Portugueses. 

Os contactos estão disponíveis no portal do projeto.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A conferência final decorreu em Valência, Espanha, em 10 de 
Setembro de 2014 com a participação de 80 representantes de 
entidades parceiras, parceiros associados, associações de 
imigrantes e centros de formação. 
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Este	  projeto	  é	  apoiado	  pela	  Comissão	  Europeia.	  A	   informação	  
contida	   nesta	   publicação	   vincula	   exclusivamente	   os	   seus	  
autores,	  não	  sendo	  a	  Comissão	  responsável	  pelo	  seu	  conteúdo.	  


