
Projecto Integrado no Bairro Quinta da Serra - Componente Prevenção  
 

 

Duração De Agosto de 2005 a Dezembro de 2006. 

País Portugal 

Localização Bairro da Quinta da Serra, freguesia de Prior Velho, Concelho de Loures  

Área de Intervenção Intervenção junto de pessoas imigrantes e sem -abrigo 

 
 
 
Contexto 
O primeiro contacto da Médicos do Mundo (MdM) com o Bairro Quinta da Serra e com a sua 
população foi efectuado em Outubro de 2002, altura em que a equipa de MdM deu início ao 
projecto denominado “ Bairro Feliz”. Este projecto surgiu da necessidade de fazer um 
acompanhamento e monitorização no terreno dos doentes diagnosticados com Tuberculose 
pelo Centro Diagnóstico Pulmonar (CDP) - Dona Amélia. Depois de dois anos de intervenção no 
Bairro, foram identificados outros problemas que exigiram uma resposta preventiva, 
nomeadamente o VIH/SIDA. 
O Projecto Integrado Componente Prevenção em VIH/SIDA, Tuberculose (TB) e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), iniciado em Agosto de 2005, surge, então, como uma 
resposta aos problemas identificados, com o objectivo de reforçar e capacitar a comunidade 
desde bairro ao nível do conhecimento sobre estas doenças.  
 
 

 Objectivo Geral
Reforçar e capacitar a comunidade do bairro ao nível do conhecimento sobre VIH/SIDA, IST e 
TB.  
 
 

 Objectivos Específicos
- Diminuir a propagação do VIH/SIDA na comunidade; 
- Aumentar o acesso ao aconselhamento e fazer os respectivos encaminhamentos;  
- Promover a adopção de atitudes e comportamentos de menor risco relativamente ao 
VIH/SIDA, TB e IST. 
 
 

 Actividades
- Actividades de IEC - Informação, Educação e Comunicação. 
- Actividades de sensibilização e informação sobre meios de prevenção, questões de Género, - 
- Discriminação e Direitos Humanos, produção de panfletos e brochuras e distribuição de 
material de informação. 
Outras actividades: 
- Reencaminhamento de pessoas para a consulta de cuidados primários de saúde, ou seja, 
instituições do Serviço Nacional de Saúde, distribuição de preservativos, actividades culturais e 
lúdicas.  
 
 

 População Alvo



Toda a população do bairro, num total de 1559 habitantes, sendo beneficiários directos os 
moradores entre a faixa etária dos 12 aos 60anos. 
 
 

 Parceiros
Câmara Municipal de Loures; Instituto de Higiene e Medicina Tropical; Associação Sócio-
Cultural da Quinta da Serra (Associação de Moradores); Gabinete de Intervenção Local do Prior 
Velho; Centro de Diagnóstico Pulmonar ? Dona Amélia, Centro de Saúde do Prior Velho, 
Hospital Curry Cabral, Centro de Saúde do Prior Velho e Junta de Freguesia do Prior Velho.  
 
 

 Recursos Humanos
- 1 Coordenadora/ Psicopedagoga; 
- 1 Mediador cultural (técnico de desenvolvimento comunitário); 
- 1 Técnica comunitária de saúde; 
- 1 Enfermeira. 
 
 

 Financiadores
Coordenação Nacional para a Infecção do VIH/SIDA (80%) e Fundos Próprios (20%).  
 


