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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
☒ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☐ AMBIENTE: Redução de impactes
☐ AMBIENTE: Água e Energia
☐ MERCADO
☐ COMUNIDADE
☒ VOLUNTARIADO
☐ PARTES INTERESSADAS
☐ COMUNICAÇÃO

___________________________________________________

CATEGORIA Voluntariado
Nome do projeto Mais Saúde para a Guiné-Bissau
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)
Os Objectivos específicos são
o

o



Melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde da área sanitária de Bissau,
nos cuidados de saúde primários particularmente dirigidos a mulheres, crianças e jovens
e colaborar na prevenção e controle das doenças endémicas e epidémicas, principais
causadoras de elevada carga de doença na região de Bissau;
Reforçar e melhorar a capacidade institucional dos parceiros locais designadamente a
qualidade do serviço prestado no Banco de Urgências do Hospital Central Simão Mendes
Resultados Esperados

R.1. Aumento da cobertura vacinal
R.2. Aumentar o número de gravidezes vigiadas por um técnico de saúde
R.3. Consultas externas e de pediatria regulares

R.4. Técnicos de saúde formados e reciclados
R.5. Farmácia do Hospital Simão Mendes organizada, abastecida e funcional
R.6. Melhor serviço prestado no Banco de Urgência do Hospital Central Simão Mendes

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)
O presente projecto pretendecontribuir para a melhoria da qualidade de vida, contribuindo para
a resolução dos principais problemas na saúde e facultar orientações estratégicas que guiem a
actividade do Ministério da Saúde da Guiné-Bissau durante os próximos anos.
Ao mesmo tempo é também uma prioridade fazer face às enormes fragilidades sociais a fim de :
a. Reduzir a pobreza com a estabilização e fortalecimento da estrutura familiar ;
b. Reduzir a mortalidade infantil capacitando as mães no zelo pela saúde dos seus filhos ;
c. Reduzir a mortalidade materna, permitindo que as futuras mães tenham acesso aos
serviços de saúde e serem assistidas por pessoas capacitadas ;
d. Permitir o acesso universal aos cuidados primários de saúde, incluindo métodos fiáveis
e seguros de planeamento familiar, através de sessões de aconselhamento sobre
planeamento familiar ;

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

No contexto deste projeto, Paramédicos de Catástrofe Internacional (PCI) propõe-se a cooperar
com as autoridades de saúde da República da Guiné-Bissau, contribuindo em primeiro lugar para
minimizar os problemas de saúde da população da região de Bissau, através do reforço dos
recursos de saúde da região.
Tendo assim em conta as debilidades dos recursos humanos e a falta de meios com que se
debate o sector da saúde, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento das doenças
correntes e infantis, este projecto deverá responder às necessidades das populações
carenciadas (sobretudo as mais vulneráveis) dos municípios de Bissau, enquanto reforça as
condições para o desenvolvimento sustentável dos serviços de saúde por parte das unidades de
saúde, das administrações municipais e da direcção provincial de saúde.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

CATEGORIA Direitos Humanos
Nome do projeto Saúde em Movimento
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

Prestação de cuidados primários de saúde e assistência medico-medicamentosa aos sem-abrigo
da cidade de Lisboa: Baixa; Santa Apolónia; Alcântara, entre outras. Distribuição de agasalhos e
produtos alimentares com o apoio de uma Unidade Móvel de Saúde.
População Alvo: população de rua da cidade de Lisboa, pessoas sem-abrigo, imigrantes ilegais
ou em situação irregular, toxicodependentes, trabalhores do sexo, pessoas idosas ou isoladas,
em situação de exclusão social.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Clique aqui para introduzir texto.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Com este projeto, Parmédicos de Catástrofe Internacional leva avante os seus
valores de promoção da igualdade e da dignidade Humana ao prestar tamanho
apoio social e médico-medicamentoso àqueles que se encontram desprotegidos
e em situação de exclusão social. A nossa missão segue os Objetivos do Milénio,
focando-se sobretudo na defesa dos Direitos de todos os indivíduos, sobretudo
daqueles que menos capacidade têm para se representarem enquanto Ser
Humano.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

CATEGORIA Clique aqui para introduzir texto.
Nome do projeto Clique aqui para introduzir texto.
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

Clique aqui para introduzir texto.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Clique aqui para introduzir texto.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Clique aqui para introduzir texto.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

