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Seis anos de trabalho da Equipa da Comunicação... 

 
 

Para comemorar seis anos de trabalho na área da comunicação pretendemos partilhar, através deste artigo, o resultado 

do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, descrevendo os nossos planos, decisões tomadas, os sucessos e 

insucessos, esperando que possa ser útil aos colegas. 

 

A história começa em março de 2012… 

Em março de 2012 aceitei o convite da Dr.ª Eduarda Ferreira, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública (USP) do ACES 

Porto Oriental, que me desafiou a apresentar um plano de comunicação, na reunião de serviço que iria ocorrer em abril. 

Não pedi tempo para refletir melhor, não pensei nas dificuldades de trabalhar em algo que nunca tinha feito antes, não 

pedi contrapartidas, não medi o esforço nem as prováveis horas pós-laborais que iria despender a aprender “a fazer” 

para dar resposta ao compromisso assumido… foi um “sim” rápido. 

Durante a minha formação pré e pós-graduada não tinha tido oportunidade de frequentar nenhuma formação em 

comunicação e, por isso, tive de pesquisar a literatura científica e alguma “menos científica”, para conseguir construir 
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algo. Sempre que aceitamos um desafio para o qual não reunimos, à partida, as competências técnicas necessárias, 

corremos muitos riscos e temos que ter consciência do enorme trabalho e obstáculos a enfrentar. Se acreditarmos que 

“a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades”, trabalhar 

“sem rede” pode ser o lado aliciante de um desafio, encarando cada obstáculo como uma oportunidade de mudança, 

transformando as adversidades em sucessos, assumindo a responsabilidade de cada insucesso, mas sobretudo, tendo 

um propósito firme e acreditando na utilidade do que queremos fazer. 

É muito importante saber aprender com humildade (o que nem sempre é fácil!!), ou seja, saber ver em cada pessoa, 

independentemente da sua categoria profissional, um potencial “professor”, saber perceber qual o seu capital técnico e 

humano. Por outro lado, é necessário defender com convicção e firmeza os princípios em que acreditamos, encarar com 

orgulho os sucessos alcançados e com responsabilidade os erros cometidos.  

Quando iniciámos este percurso, as unidades de saúde pública, de uma forma geral, e nós profissionais desta unidade, 

em particular, não estávamos habituados a nos expor, a ser o centro da atenção mediática em situações de sucesso. 

Trabalhar na prevenção da doença é sobretudo um trabalho de retaguarda, de gestão de “não acontecimentos”, 

habitualmente tornamo-nos visíveis quando algo corre mal. 

Por isso, tínhamos consciência que o caminho da exposição poderia ser interpretado como uma forma vaidosa de 

trabalhar e com propósitos pouco válidos. Passar a ter uma newsletter em que pretendíamos publicar as nossas 

atividades, ou o projeto “Um Dia Com…” que significaria levar “estranhos” para dentro da “nossa casa” ou organizar um 

Encontro da USP, foram verdadeiros desafios, que significaram enfrentar o desconhecido, a desconfiança e até alguma 

maledicência.  

Agora já expomos com mais facilidade o que fazemos, sabemos que é nosso dever partilhar a nossa experiência, 

sucessos e insucessos, o nosso legado que poderá beneficiar as novas gerações  

Eu diria que foi muito importante, para que o nosso trabalho tenha persistido ao longo destes seis anos, saber o que 

queríamos (ter objetivos claros), ter a capacidade de sonhar, e sobretudo esta EQUIPA. Ainda hoje acredito nisto, 

mesmo sabendo que, como em qualquer relação entre seres humanos, tivemos momentos menos bons. Continuo a 

subscrever tudo o que disse no editorial da Newsletter de junho de 2016. 

 

Assim, partilharei neste artigo as várias etapas do nosso trabalho referindo os aspetos positivos e negativos. 

  

https://uspcomunicacao.wixsite.com/insaude/pagina-2
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abril de 2012 

Em reunião de serviço fiz uma apresentação com algumas reflexões sobre como construir um plano de comunicação 

para a USP. Nesta reunião deixei de ser “Eu” e passámos a ser “Nós”, tendo-se constituído uma equipa: a Enf.ª Ana 

Maria, o Dr. Luís Cunha e a Dr.ª Sandra Almeida. 

Assumimos o compromisso de apresentar na reunião de serviço de maio, para aprovação pelos profissionais da 

Unidade, o plano de comunicação. 

Após a 1ª reunião da equipa da área da comunicação, decidiu-se convidar a única médica Interna de Saúde Pública 

da nossa unidade, de então, a Dr.ª Mariana Mota.  

Nos primeiros três meses reuníamo-nos semanalmente e eu, enquanto responsável pela área, fazia o resumo de 

cada reunião que era aprovado por todos os elementos da equipa na reunião seguinte. 

  

maio de 2012 

Na reunião de serviço do dia 09-05-2012, e tal como tinha ficado acordado na reunião anterior, apresentámos a 

nossa proposta de plano de comunicação e propusemos que a Comunicação passasse a ser uma área funcional. 

Proposta que foi aceite.  

Assim, passámos a ser a primeira USP a considerar a “comunicação” como uma área funcional, transversal às 

restantes áreas funcionais (Administração e planeamento; vigilância epidemiológica e promoção e proteção da 

saúde e prevenção da doença). 

Definimos três finalidades para esta nova área funcional: (1) Envolver o nosso público-alvo (os profissionais da USP; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_4a41f6f04f844b3eaeda7e798ec29a34.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_eea0a20cc9b9439a8732112d9f8f2c74.pdf
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os profissionais do ACES; os parceiros e a comunidade), (2) promover a imagem da USP, diretamente, e do ACES, 

indiretamente; (3) transmitir confiança. 

Estrategicamente dividimos a área em dois eixos: comunicação interna e comunicação externa: Em cada eixos foram 

planeados vários projetos: “Rede Interna da USP”, “Newsletter Interna”, “Informação Científica”, “Newsletter 

Externa”, “Comunidade, internet e redes sociais”. Cada elemento da equipa seria gestor de um programa.  

 

O projeto “Rede Interna da USP” só foi verdadeiramente aceite pela Unidade em 2017. Contudo, em 2012, 

reformulámos o projeto, que passou a ter a designação: “Rede interna da comunicação” e que incluiu algumas das 

atividades do projeto inicial: colocação de um placard em zona estratégica, uniformização dos modelos de 

relatórios/documentos produzidos internamente na USP; utilização sistemática do logótipo; criação da pasta 

“comunicação” na pasta partilhada da USP, em que foram disponibilizados todos os documentos produzidos pela 

equipa da comunicação, com utilidade para os profissionais da unidade;  

O projeto “Newsletter Interna” teve inicio em julho de 2012 e em janeiro de 2015 passou a ser uma atividade 

corrente da unidade; entretanto, em dezembro de 2013, deixou de ter como público-alvo unicamente os 

profissionais do ACES e passou a incluir as entidades parceiras, dando resposta ao inicialmente proposto para o 

projeto “Newsletter Externa”. Assim, nunca houve necessidade de iniciar o projeto Newsletter Externa. 

O projeto “Informação Científica” que pretendia contribuir para a valorização científica dos profissionais da USP, 

acabou por não passar da sua fase inicial de planeamento, essencialmente por não ter sido possível continuar a 

contar com a sua gestora - a Médica Interna de Saúde Pública, devido aos seus compromissos profissionais 

inerentes ao Internato.  
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O projeto “Comunidade, internet e redes sociais” não foi totalmente cumprido, algumas das suas atividades acabaram 

por dar origem a dois projetos, pela sua complexidade e importância, que foram: “Um Dia Com..” e os “Encontros da 

USP”. Quanto à possibilidade de termos um site para a Unidade e aderirmos às redes sociais foram atividades que 

acabaram por não ser concretizadas, tal como originalmente propostas, por serem ideias fora do tempo que se vivia 

organizacionalmente em termos de USP e ACES. 

junho de 2012 

Após aprovação pela unidade do plano de comunicação decidimos priorizar o 

projeto “Newsletter Interna”, para dar a conhecer aos profissionais do ACES, 

muitas atividades que desenvolvíamos e, promover a imagem interna da USP. 

Convidámos a Engª Margarida Azevedo do Departamento de Saúde Pública (DSP) 

da ARS Norte para integrar a nossa equipa, como consultora, colaboração que 

persiste até hoje e que tem sido fundamental, sobretudo na inovação da imagem 

da Newsletter e manutenção da mesma. 

Como o projeto implicava a elaboração de notícias, competência que nenhum 

profissional da USP tinha adquirido até à data, organizámos a formação “COMO 

COMUNICAR EM SAÚDE ATRAVÉS DE UM BOLETIM INFORMATIVO (NEWSLETTER) 

- MÉTODO B-LEARNING”, com uma carga horária de 13 horas, dirigida a todos os profissionais da USP, com o 

objetivo de os dotar com competências básicas para a elaboração de notícias informativas para publicação no 

contexto - boletim informativo, e que incluiu os seguintes temas: Plano de comunicação da USP; Comunicação em 

Saúde: conhecer, decidir e intervir; Marketing e Comunicação em saúde: conceitos e estratégias; Newsletter em 

Saúde Pública: a experiência da USP do ACES Santo Tirso/Trofa; Comunicação em saúde: noções básicas sobre a 

linguagem jornalística.  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_79e20ff012f745e7aad62b5b9c0ec79c.pdf
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A divulgação do plano de comunicação da USP era fundamental para os objetivos da Área da Comunicação. Assim, 

no 13-06-2012, organizámos um evento, para a apresentação pública do Plano de comunicação, que 

estrategicamente, foi apresentado como uma ferramenta facilitadora da implementação do Plano Local de Saúde, 

uma vez que este ainda estava numa fase tímida de utilização como instrumento de governação. Para este evento 

foram convidados: a Direção e os Coordenadores de todas as Unidades do ACES.  

Na apresentação pública do plano de comunicação optámos por incluir o tema, da formação suprarreferida, 

“Comunicação em Saúde: conhecer, decidir e intervir”, da responsabilidade da Dr.ª Manuela Felício, Médica de 

Saúde Pública do DSP da ARS Norte.. 

 

 

setembro de 2012 

Publicámos a Newsletter-piloto, com as notícias elaboradas 

pelos grupos de trabalho no âmbito da formação “COMO 

COMUNICAR EM SAÚDE ATRAVÉS DE UM BOLETIM 

INFORMATIVO (NEWSLETTER) - MÉTODO B-LEARNING”, já 

referida anteriormente. Esta Newsletter-piloto teve como 

público-alvo a direção do ACES e os/as Coordenadores/as 

das Unidades. 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_9c1590cb854144aa9a7cb74075fcc5b9.pdf
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Outubro de 2012 

 

Publicámos a 1ª Newsletter Interna da USP, a 31-10-2012, que foi 

enviada por email a todos os profissionais do ACES, com email 

institucional/pessoal. Foi também impressa em papel e colocada 

em cada unidade para que os profissionais do ACES, sem email, 

pudessem ter acesso à mesma. 

Nesta 1ª edição tivemos a oportunidade de publicar a entrevista 

realizada à Diretora Executiva do nosso ACES, Dr.ª Dulce Pinto, 

que tinha assumido funções em agosto de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….continua na próxima edição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Branca Mansilha; médica de saúde pública da USP Porto Oriental 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_9033446d13924ab489ee2a5ed45ff381.pdf

