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Seis anos de trabalho da Equipa da Comunicação – parte VII 

 

Em 2018… 

Os três programas incluídos na comunicação (programa de comunicação interna, programa de 

comunicação externa e Programa de comunicação e literacia em saúde pública) mantiveram as suas 

atividades e sem alterações relevantes.  

No âmbito do Programa de comunicação Interna foram organizadas quatro ações formativas, que 

incluíram os seguintes temas: “Um Sistema de Informação para a Unidade de Saúde Pública do Porto 

Oriental”; “rastreios de tuberculose, abordagem da Tuberculose Latente e Espirometrias”; “Vigilância 

Epidemiológica” e “Tabagismo Problema de Saúde Pública”.  

Relativamente ao Programa de comunicação externa realço o “Um Dia Com…o ACES Baixo Vouga”, 

em que tivemos o privilégio de receber representantes do ACES Baixo Vouga, nomeadamente o seu 

Diretor Executivo, a Coordenadora da USP e vários profissionais da USP. Esta visita teve como 

objetivos a apresentação do trabalho que a USP Porto Oriental tinha desenvolvido até ao momento 
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no âmbito do seu processo de candidatura à certificação, bem como a troca de experiências com a 

apresentação das atividades desenvolvidas pelas duas Unidades.  

Também realço o “Um dia Com…fora de Portas... com a USP Póvoa de Varzim/Vila do Conde”, em 

que tivemos a oportunidade de partilhar com os profissionais desta USP a nossa experiência e 

trabalho desenvolvido no âmbito da comunicação. Para isso deslocamo-nos à sede da USP Póvoa de 

Varzim/Vila do Conde, onde fomos recebidos com muito entusiasmo e tivemos ainda a oportunidade 

de visitar as instalações desta USP.  

 

 

 

 

 

 

Quanto ao programa de comunicação e literacia em saúde pública destaco a mudança de layout da 

newsletter em maio, com o objetivo de modernizar a imagem da newsletter.  

Em 2018 foram publicados 73 artigos, não só pelos profissionais da USP mas também por profissionais 

externos. Foi criada uma nova rubrica “Sabia ?ue...”, com o objetivo de despertar o interesse para 

temas da atualidade em saúde pública.  

A partir de novembro a newsletter passou a ser divulgada no site do Plano Local de Saúde do Porto 

Oriental. 
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2019 ficará para depois… 
 
 
Rosa Branca Mansilha; médica de saúde pública da USP Porto Oriental 

 
 
 

 


