
SOS - Intervenção junto da população 

 

Duração  Até Junho de 2012 (renovável trimestralmente). 

País  Portugal 

Localização  Loures, Bairro Quinta da Serra - Prior Velho (a intervir desde 
2003), Bairro Quinta da Fonte - Apelação (a intervir desde 2007). 

Área de Intervenção  Promoção da Saúde; Prevenção e tratamento das doenças; 
Reabilitação, redução de danos e reinserção. 

 
 
Contexto 
 
Projecto de base comunitária junto da população imigrante e minorias étnicas, residentes em 
bairros sociais e de génese ilegal do concelho de Loures. Os beneficiários directos são os 
residentes dos Bairros de Génese Ilegal, que apresentam a seguinte dimensão: 
-Total de núcleos: 137. 
- Área ocupada. 11,83Km2 do território (7% de toda área do Concelho). 
- Nº de fogos: 23.515. 
- População estimada: 73.000 habitantes, o que representa 37% da população residente no 
Concelho de Loures. 
Mais de metade dos residentes têm nacionalidade Portuguesa, seguida da Cabo Verdeana, 
Angolana, bem como oriundos de São Tomé e Príncipe e Guiné que têm igualmente, um peso 
significativo. 
  
Objectivo Geral 
 
Reduzir a propagação do VIH/Sida no concelho de Loures. 
  
Objectivos Específicos 
- Aumentar o acesso da população - alvo a cuidados primários de saúde, incluindo apoio 
psicossocial. 
- Promover a adopção de atitudes e comportamentos saudáveis, nomeadamente na prevenção 
do VIH/SIDA. 
- Reduzir o impacto dos comportamentos e práticas de risco associadas ao VIH/Sida. 
 
População Alvo 
 
Residentes nos Bairros de Génese Ilegal e Bairros Municipais do Concelho de Loures, 
nomeadamente, Imigrantes e minorias étnicas. 
 
Recursos Humanos 
 
- Coordenadora.  
- Enfermeira. 
- Motorista. 
- Técnica de Serviço Social.    
- Voluntários.   
 
 



Parceiros 
 
- Câmara Municipal de Loures. 
- Centros de Saúde. 
- Juntas de Freguesias. 
- IPSS´s (Instituições Particulares de Solidariedade Social)/ entidades locais. 
 
Financiadores 
 
- Médicos do Mundo (Fundos Próprios). 
 
Actividades 
 
- Apoio medicamentoso.  
- Distribuição de material informativo e preservativos (masculino e feminino). 
- Encaminhamento para o Serviço Nacional de Saúde ou outras estruturas de referência.  
- Prestação de apoio social aos utentes do projecto.  
- Realização de cuidados primários de saúde, em estruturas fixas ou através da Unidade Móvel 
de MdM. 
- Realização de acções de Informação, Educação e Comunicação, para a prevenção do 
VIH/Sida, Infecções Sexualmente Transmissíveis e Tuberculose. 


