TER É MENOS IMPORTANTE QUE SER !
PARTILHAR É DAR SENTIDO AO PRODUZIR !
AMAR É DAR EXPRESSÃO À VIDA !

No âmbito da aprovação da candidatura efetuada ao Programa
Operacional de Respostas Integradas (PORI) – área lacunar do
Tratamento, o GASC- Grupo de Acção Social Cristã, viu aprovada
a 4ª Edição do Projecto Sorrir – centro de consulta multidisciplinar
destinado a pessoas com dependência de substâncias psicoativas
ilícitas e com problemas ligados ao álcool (PLA), o qual integra o
Programa de Respostas Integradas (PRI) do território de Barcelos.
Este projeto é dinamizado sob a alçada do Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), entidade
que financia, acompanha e monitoriza todo o desenvolvimento do
mesmo projeto.

93 510 65 21 | 253 181 171
PROJECTOSORRIR.GASC@GMAIL.COM

Campo 25 de Abril, nº6, 4750-102

B A R C E L O S | N I F 5 0 11 6 7 1 0 2

Consulta Multidisciplinar de Tratamento
de Dependência de Substâncias Ilícitas e/ou Álcool
PORI - PRI Barcelos
Eixo do Tratamento

O Projecto SORRIR enquadra-se na ótica do eixo do tratamento, com a criação de um centro de consulta multidisciplinar que permitirá um
maior e mais próximo apoio à população com a problemática de dependência ilícitas e/ou álcool do concelho de Barcelos. Este projeto pretende
facilitar o acesso ao tratamento, promovendo a reintegração do indivíduo na família e na sociedade, bem como a aquisição de competências pessoais e sociais.
Ações | Atividades a desenvolver

Objetivos

Acolhimento/ 1ª Consulta;

Facilitar o acesso de pessoas com história de abuso e dependência de
substâncias ilícitas e álcool ao tratamento;

Consultas de acompanhamento;

Implementar um serviço de acolhimento e rastreio;

Encaminhamento e articulação com outras entidades parceiras
formais ou informais;

Criar uma resposta de tratamento integrado;
Promover a reintegração na sociedade do indivíduo dependente de substâncias, optimizando todos os recursos formais e informais disponíveis;

Programa de substituição e outros;
Gabinete de Educação para a Saúde;

Proporcionar a partilha de informação e debate de ideias sobre a temática das dependências com profissionais de atendimento de 1ªlinha da
área social e da saúde;

Um Grupo de Suporte Familiar;
Divulgação do Projeto;

Promover um espaço de retaguarda informal aos familiares de utentes
consumidores de substâncias psicoativas ilícitas.

Programa de Rádio “Fórum Entre Nós”;
Duas Tertúlias Temáticas para técnicos de Atendimento de 1ª Linha.
§

VISÃO Ser um serviço de referência no tratamento multidisciplinar integrado de
ENTIDADE PROMOTORA

GASC - Grupo de Acção Social Cristã

PRINCIPAIS FINANCIADORES

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências
Câmara Municipal de Barcelos
GASC - Grupo de Acção Social Cristã

pessoas com dependência de substâncias ilícitas e/ou problemas ligados ao álcool
no concelho de Barcelos.

MISSÃO Tratar pessoas com dependência de substâncias ilicitas e/ou problemas
ligados ao álcool no concelho de Barcelos.

VALORES Cooperação, Igualdade, Transparência, Responsabilidade, Respeito
pela individualidade e Aprendizagem constante.

