O BLVE - Banco Local de Voluntariado do

A Sessão de Apresentação do projeto Mais Participação Melhor Saúde, é iniciativa do Banco Local

Entroncamento é ponto de encontro entre cidadãos

de Voluntariado do Entroncamento, com a Avaso-

que desejam realizar Voluntariado e Organizações

cial e o GAT - Grupo de Ativistas em Tratamento.

Promotoras de Voluntariado ou de Enquadramento
de Voluntários, onde se disponibilizam
oportunidades que visem o desenvolvimento de
ações em favor dos cidadãos e da comunidade em
geral. Foi implementado em outubro de 2006 por
meio de parceria firmada entre a Associação
Voluntariado e Ação Social do Entroncamento, o

Parceria:

Município e o CNPV.

Rua 5 de Outubro,96 A
2330-094 Entroncamento
Telefone: 249 728 338
Fax: 249 240 903
Telemóveis: 933 150 002 + 966 715 580
voluntariado.entroncamento@gmail.com
www.avasocial.org

Apoios:

FAÇA-SE
VOLUNTÁRIO !
em www.avasocial.org
ou em 966 715 580

Sessão de

Ou ajude, fazendo-se sócio da

Apresentação

AVASOCIAL !

22 de maio de 2018 - 10 horas

Pode pagar a cota no multibanco.

Junta de Freguesia de S. João Baptista

Entidade: 21 312
Referência: 124 579 613
Valor: 12 euros / ano

Edição: 22 de maio de 2018

Entroncamento

Sobre o projeto...

A Carta teve o seu lançamento público a 18 de outubro, no
Fórum MAIS PARTICIPAÇÃO, melhor saúde, no auditório
do edifício novo da Assembleia da República. Foi também

O projeto MAIS
PARTICIPAÇÃO,
melhor saúde 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.

Sobre a Dra. Sofia
Crisóstomo…

um dia de debate dedicado à temática da participação em
saúde, com convidados/as de várias entidades ligadas às
áreas da saúde e da participação. Foram ainda apresentados
os resultados dos inquéritos realizados junto de 78 organizações da área da saúde e mais de 600 cidadãos, sobre as suas
visões, atitudes e experiências de participação na área da
saúde.

A Dra. Sofia Crisóstomo, cocoordenadora do projeto, é
“Farmacêutica e especialista em Assuntos
Regulamentares
pela Ordem dos
Farmacêuticos.
Realizou estudos
pós-graduados
em fármaco-

A CARTA tem o alto patrocínio de Sua Excelência o Senhor

economia (ISEG,

Presidente da República.

Univ. de Lisboa) e
economia da
saúde (Univ. de

Todo o projeto assenta numa metodologia

York). Concluiu o mestrado na área de Estudos do

participativa, de aprendizagem com os pares e de

Desenvolvimento (ISCTE-IUL), com uma dissertação

investigação-ação, em que as pessoas com ou sem

sobre a Participação das Pessoas que Vivem com VIH/

doença/ativistas integram e facilitam os grupos de

Sida nas Políticas Públicas de Saúde. Está a concluir o

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

doutoramento em Políticas Públicas (ISCTE-IUL),
dedicando-se à análise das políticas e processos de
tomada de decisão no âmbito do financiamento público

O projeto lançou uma petição aberta a subscrições

de medicamentos e da participação dos cidadãos. Foi

no sentido da instituição da "Carta para a

assessora parlamentar para as políticas de saúde e do

Participação Pública em Saúde", um passo
fundamental para:

medicamento (2010-2011). 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

• Promover um maior envolvimento dos cidadãos/ãs

2012 e 2015. Co-coordena atualmente o projeto MAIS

nas decisões relacionadas com a política de saúde e;

PARTICIPAÇÃO, melhor saúde, (…)

• Incentivar a tomada de decisão assente numa

Mais informação em :

ampla participação pública.
Na sequência da elaboração da Carta, foram ainda
identificadas 10 Prioridades para promover a
participação pública na área da saúde, em Portugal.

http://www.gatportugal.org/
projetos/mais-participacao-melhorsaude

