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Contexto 

O "CASSA" surge da necessidade de complementação das actividades de terreno dos restantes projectos 

da Representação Porto.  

 

A sua equipa multidisciplinar acolhe utilizadores dos outros projectos quer sejam encaminhados pelos 

próprios quer sejam encaminhados pelas instituições parceiras. Numa primeira fase os utilizadores são 

avaliados nas 3 valências (saúde, psicologia e social) e depois acompanhados ao longo de todo o seu 

projecto de vida. 

 

 Objectivo Geral

Melhorar as condições sócio-sanitárias dos utilizadores do Programa Porto Escondido. 

 

Objectivos Específicos 

Até Abril de 2010, aumentar em 20% o acesso dos utilizadores em processo de gestão de caso aos 

cuidados de saúde. 

Até Abril de 2010, aumentar em 20% a adesão anual dos utilizadores do projecto aos seus meios de 

integração social. 

 

População Alvo 

Utentes do (A)Risco SER, TCI e CASSA.  

 

 

Parceiros 

Todos os parceiros envolvidos no Programa Porto Escondido, principalmente: CRAN (Centro Regional de 

Alcoologia do Norte), Serviço de Emergência Social da Segurança Social, Casa da Rua, Samaritanos, 

Legião da Boa Vontade, Polícia de Segurança Pública do Porto, Associação Olho Vivo, Espaço T, 

Hospital Joaquim Urbano, CAIS, Junta de Freguesia de S. Mamede Infesta, Centro de Apoio à Terceira 

Idade - CATI, Centro de Saúde de São Mamede de Infesta, Hospital Magalhães Lemos, entre outros. 

 

 

Financiadores 

Projecto co-financiado pelo Programa ADIS/SIDA pela Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA, 

fundos próprios e doadores. 

 

 

Actividades 



Resultados esperados: 

Atendimento/Acompanhamento psicológico:  

28 aos utilizadores do TCI 

106 aos utilizadores do (A)Risco SER 

87 aos utilizadores do CASSA 

 

Consultas de saúde: 

69 para os utilizadores do TCI 

101 para os utilizadores do (A)Risco SER 

103 para os utilizadores do CASSA 

 

Nestas consultas/atendimentos foram realizadas inúmeras intervenções, nomeadamente: avaliação de 

sinais vitais, avaliação de glicemia capilar, exame físico, execução de tratamentos, atribuição de 

medicação, acompanhamento aos cuidados de saúde. 

 

Atendimento/Acompanhamento Social: 

1-TCI na delegação 

115-CASSA 

127-(A)Risco SER. 

 

Visitas domiciliárias: 

Foram realizadas visitas domiciliárias de acompanhamento por parte da área social, num total de 120 aos 

utilizadores do TCI  

E 45 aos utilizadores do (A)Risco SER. 

 

Acompanhamento/encaminhamento às instituições de apoio: 

Foram realizados 16 acompanhamentos e 5 encaminhamentos para as instituições de apoio, na sua 

maioria de prestação de cuidados de saúde (Hospital, Centro de Saúde) aos utilizadores do TCI. 

E um total de 308 acompanhamentos aos do (A)Risco SER. Nestes ainda foram contabilizadas 497 

articulações institucionais e 112 encaminhamentos. 

 

Acções de educação para a saúde:  

Foram efectuadas 15 acções de educação para a saúde individuais, maioritariamente sobre Diabetes e 

HTA para os utilizadores do TCI e 251 para os do (A)Risco SER (gestão do regime terapêutico, 

alimentação, cuidados inerentes aos vários problemas de saúde identificados, ITS, VIH/SIDA e 

tuberculose pulmonar). 

 


