PROJECTO CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM
ABRIGO - HOSPITAL JOAQUIM URBANO
Duração: A decorrer
País: Portugal
Localização: Porto
Área de Intervenção: Pessoas em situação de sem-abrigo
Contexto:
O Centro de Acolhimento Hospital Joaquim Urbano é uma das respostas do programa Porto de
Abrigo - contributo do Município para a Estratégia Local de Integração de Pessoas em Situação
de Sem Abrigo. Com esta resposta, o Município pretende alargar as respostas existentes (rede
de restaurantes solidários, equipa de rua multidisciplinar e duas habitações para acolhimento
de longa duração) e colocar em primeiro plano a defesa da dignidade das pessoas que vivem
em exclusão, promovendo a coesão social na cidade.
Foi projectado para 6 meses, enquanto projeto-piloto nascido de uma parceria entre Câmara
Municipal do Porto, Instituto da Segurança Social e Centro Hospitalar do Porto, tem se
consolidado no tempo e aumentando gradualmente o número de camas disponíveis.
Em Setembro 2017, foi proposta a colaboração da MdM no âmbito da sua missão, mediante
disponibilização de médico que se desloca ao Centro de Alojamento Temporário, uma vez por
semana em regime de voluntariado.
Objectivo Geral:
Promover a equidade no acesso aos cuidados de saúde às pessoas em situação de sem-abrigo
integradas no Centro de Alojamento de Emergência
Objectivos Específicos:
- Aumentar o acesso dos utilizadores aos cuidados de saúde;
- Promover e facilitar a integração dos utentes nas estruturas formais de saúde.

População-alvo:
Pessoas em situação de sem abrigo

Recursos Humanos:
- 1 coordenadora
- 1 médico voluntário
Parceiros:
- Câmara Municipal do Porto

Financiadores:
- Não há financiamento nem fundos próprios

Actividades/Resultados:
- consultas clínicas;
- apoio medicamentoso;
- referenciação/integração em estruturas do SNS;
- actividades individuais de educação para a saúde;
- actividades colectivas de educação para a saúde;
- rastreios: VIH, VHB, VHC e Sifilis
- Referenciações para SNS no âmbito da atividade de rastreio

