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Objetivos: O projeto em causa objetiva a criação de uma máquina (tipo vending machine) 

que visa adjuvar o Programa da Troca de Seringas com a automatização da 

aquisição dos Kits. Deste modo, objetiva-se aumentar em 30% a troca de 

seringas no espaço de 1 ano. Pretende também contribuir para a minimização 

das mortes por overdose, através da alteração do design das embalagens, que 

incluirá os contactos para consultas de desabituação ou aconselhamento. 

Apresentará também, em caso de emergência, uma sistematização de 

parâmetros de atuação e comunicação mais eficaz aos serviços de saúde. 

Inovação do projeto:  Novo mecanismo adjuvante de distribuição de Kits do Programa da 

Troca de Seringas através de um mecanimo de vending machine; 

 Automatização do processo com disponibilidade 24 horas por dia e 7 

dias por semana; 

 Alteração do design das embalagens com a incorporação de números de 

apoio para emergências e consultas de desabituação; 

 Confidencialidade durante o processo; 

 Eco-friendly e user-friendly  

Principais conclusões: O ROY é um projeto de empreendedorismo social que permite a troca de 

seringas de forma confidencial, rápida e segura, com um design próximo do 

utilizador. Desta forma, prevê-se aumentar a taxa de aquisição de kits, reduzindo 

potenciais infeções associadas, bem como complicações (ex.: overdose), pela 

disponibilização de contacto com profissionais de saúde. Assim, a introdução do 

ROY, o qual terá um custo simbólico de aquisição, contribuirá para o aumento da 

qualidade de vida da pessoa, a diminuição das taxas de infeção associada a esta 

prática de consumos e maior consciencialização da comunidade.  

 

 
 


