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Seis anos de trabalho da Equipa da Comunicação – parte II 

A história continua em 2013… 

 

fevereiro de 2013  

Nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2013 organizámos o nosso 

1º Encontro, com o tema: “Sinergias para a Intervenção”, 

no Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco 

Gentil, com o objetivo de promover o debate e a partilha 

de saberes e experiências no âmbito da saúde pública e 

reforçar a importância das parcerias já existentes ou a 

desenvolver. 

Foi o nosso projeto mais ambicioso até ao momento. 

Apesar de não ter sido fácil a organização deste evento - 

porque não tínhamos experiência e teríamos que o fazer 

com um orçamento de zero euros, foi um desafio 

extraordinário.  

Considero que os fatores que mais contribuíram para o 

sucesso deste evento foram: um adequado planeamento, 

uma equipa resiliente e trabalhadora e uma legitima 

ambição, por parte da Unidade. 

Iniciámos a preparação deste Encontro em junho de 2012, 

cerca de oito meses antes da data prevista para a sua 

concretização e tivemos a colaboração da Administração 

Regional de Saúde do Norte, através do Departamento de Saúde Pública e da Área Funcional Formação e 

Desenvolvimento. 

Convidámos a integrar a comissão organizadora a Sr.ª Eng.ª Margarida Azevedo do Departamento de Saúde Pública, 

que já colaborava connosco na Newsletter, e a Sr.ª Dr.ª Mireille Amaral, da Área Funcional Formação e 

Desenvolvimento da ARS Norte. Foram duas profissionais fundamentais na organização e realização deste encontro, 

não só pelas competências técnicas, mas também pelas qualidades humanas, de grande urbanidade e retidão. 

A nossa pretensão foi organizar um encontro com os profissionais que desempenhavam funções em instituições com 



NEWSLETTER 
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

julho 2018 

 

 

quem trabalhávamos, ou considerávamos importante vir a trabalhar, para apresentação dos resultados do trabalho 

conjunto e planeamento de atividades, ou seja, criando sinergias para a intervenção em saúde pública, de acordo com a 

estratégica definida no nosso Plano Local de Saúde 2011-2016. 

Muito nos honrou que, ultrapassando completamente as nossas expectativas, tivéssemos tido a presença de cerca de 

300 pessoas (303) e a representação de 100% das entidades convidadas. 

Partilhámos aqui o suplemento que publicámos na nossa newsletter em abril de 2013 

 

setembro de 2013 

Em setembro começámos a planear a fase-piloto do projeto “Um Dia Com…”, com o objetivo de criar uma Rede de 

intervenção na comunicação comunitária, com o estabelecimento de protocolos e utilizando como estratégia principal 

dar a conhecer, em contexto real, a Unidade de Saúde Pública e as atividades por nós desenvolvidas, bem como a 

direção do ACES Porto Oriental.  

(ficha técnica do programa) 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_8a2850194bc54a1da9a3f769a09f9bb4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_b5cde0dc51a74e1ab5fab5b4d8a59fa4.pdf
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01 de novembro  

Tivemos como primeira convidada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Porto Central, uma vez que havia 

necessidade de melhorar a articulação, através da assunção de compromissos, entre as duas instituições. Estiveram 

presentes, em representação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) Porto Central, a Sr.ª Dr.ª Célia 

Carvalho, Presidente, e a Sr.ª Dr.ª Paula Torres, Secretária da mesma CPCJ.  

 

 

22 de novembro  

A segunda entidade convidada foi o 

Comando Metropolitano do Porto, da 

Polícia de Segurança Pública (PSP), em que 

estiveram presentes os representantes da 

3ª, 4ª, 6ª e 8ª Esquadras da zona Oriental 

do Porto e do Gabinete de Atendimento e 

Informação à Vítima.  

 

26 de novembro 

Por último, em 2013, tivemos como convidado o Sr. Dr. Paulo Demée, o então responsável pelo Serviço de Integração 

Académica e Bem-Estar, do Departamento de Integração Académica, Saúde e Desporto – Serviços de Ação Social da 

Universidade do Porto. 

 

dezembro de 2013 

 

Newsletter 

Em dezembro de 2013 a Newsletter sofreu algumas alterações, nomeadamente: alargou o seu público-alvo aos 

parceiros, incluiu artigos escritos por profissionais de outras unidades ou de instituições/entidades da comunidade e 

alterou o seu formato, passando a estar disponível na Web.  

https://insaude.webnode.pt/edi%C3%A7%C3%B5es-anteriores/insaude-n%C2%BA9/
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Participação em eventos científicos 

Tivemos o privilégio de participar no “II Encontro 

Regional dos Serviços de Saúde Pública do Norte: 

4 anos depois”, realizado nos dias 17 e 18 de 

dezembro, organizado pelo Departamento de 

Saúde Pública da ARS Norte, com o tema “A 

experiência da Unidade de Saúde Pública do ACES 

Porto Oriental”, no âmbito da comunicação em 

saúde pública, e apresentado pela Sr.ª Dr.ª 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da nossa USP.  

(apresentação) 

 

 

 

 

 

2014 ficará para a próxima edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_80a3d29b8b63403f8df693cff09a297a.pdf

