Sessão de apresentação do projeto…

Objetivo:

A Sessão tem como objetivo, apresentar o “MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde, um projeto

colaborativo de investigação-ação, promovido pelo GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos,

em colaboração com outros atores da área da saúde e da participação cidadã. O projeto tem
como objetivo promover a participação e a capacitação de representantes das pessoas com ou
sem doença, no âmbito dos processos de tomada de decisão em saúde, a nível político e

institucional, em Portugal. Todo ele assenta numa metodologia participativa, de aprendizagem

com os pares, em que as pessoas com ou sem doença/ativistas integram e facilitam os grupos

de trabalho, desenvolvem todas as atividades e são os elementos-chave na capacitação de

outros pares (https://www.participacaosaude.com). Serão também dados a conhecer, a “Carta
para a Participação Pública em Saúde” que obteve o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr.
Presidente da República e já se encontra entregue na Assembleia da República, assim como o
Programa “Capacitar Mais” que tem como objetivo, a capacitação para a participação mais
efetiva nas decisões que afetam as pessoas com doença e os/as utentes do SNS

Preletora:

A preletora da Sessão, é a Dra. Sofia Crisóstomo, cocoordenadora

do projeto, cujo CV resumido, é o seguinte: “Farmacêutica e
especialista em Assuntos Regulamentares pela Ordem dos
Farmacêuticos. Realizou estudos pós-graduados em fármaco-

economia (ISEG, Univ. de Lisboa) e economia da saúde (Univ. de
York).

Concluiu

o

mestrado

na

área

de

Estudos

do

Desenvolvimento (ISCTE-IUL), com uma dissertação sobre

Página 1 de 3

a Participação das Pessoas que Vivem com VIH/Sida nas Políticas Públicas de Saúde. Está a
concluir o doutoramento em Políticas Públicas (ISCTE-IUL), dedicando-se à análise das

políticas e processos de tomada de decisão no âmbito do financiamento público de

medicamentos e da participação dos cidadãos. A nível profissional, depois de vários anos de

experiência na área farmacêutica, foi assessora parlamentar para as políticas de saúde e do
medicamento (2010-2011). Posteriormente dedicou-se à investigação e a projetos de
investigação-ação participativos, na área do ativismo político em prol dos direitos das pessoas

que (con)vivem com doença. Foi bolseira da FCT entre 2012 e 2015. Co-coordena atualmente
o projeto MAIS PARTICIPAÇÃO, melhor saúde, que produziu a Carta para a Participação

Pública em Saúde. Membro e Secretária da Assembleia Geral da APC – Associação Portuguesa
de Celíacos, membro do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos e membro da EPI –
Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia.”

Data, horário e local:

A Sessão realiza-se a 22 de maio de 2018, às 10 horas, na Junta de Freguesia de S. João Baptista,
Entroncamento.

Destinatários:

A Sessão destina-se a ser participada por membros e colaboradores das autarquias locais, das
entidades da economia social, da educação e da saúde, das organizações de utentes dos serviços

públicos e da saúde, das organizações de doentes e das demais organizações de cidadãos dos
diferentes setores de atividade; e pelo público em geral.

Participação, inscrições, prazos e mais informação:

A participação é gratuita. Por razões logísticas, há necessidade da realização prévia das

inscrições até 18 de maio de 2018, por qualquer um dos meios disponíveis. Prefere-se que

sejam realizadas por SMS para 966 715 580. Mais informação em www.avasocial.org.

Organização, parcerias e apoios:

A Sessão é organizada pelo Banco Local de Voluntariado do Entroncamento e pela AVASOCIAL

em parceria com o GAT / Mais participação, melhor saúde; conta com o apoio à divulgação por
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parte da Câmara Municipal do Entroncamento; e com o apoio logístico, da Junta de Freguesia
de S. João Baptista e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

Despesas e financiamento:

As despesas com a deslocação e estada da Dra. Sofia Crisóstomo, são suportadas pela
AVASOCIAL. O local é cedido gratuitamente pela JFSJB, a impressão dos folhetos são apoio
gratuito da JFNSF; e a impressão e divulgação dos cartazes, são apoio gratuito da CME.

Entroncamento, 23 de abril de 2018

A Coordenação do BLVE
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