CONVITE
MINI
ASSEMBLEIAS
Porta aberta ao cidadão na
literacia em saúde
(ver programa no final)

A

SOCIEDADE

PORTUGUESA

DE

LITERACIA EM SAÚDE (SPLS) está a
organizar, com os seus parceiros: ANEM, APJF, ONYA
Comunicação, Health News, NIALP – Intercultural Association
Lisboa, presidida pelo Dr. Kamal Batharai, e pelo Presidente do
UREP – Fórum Refúgio, Dr. Alexander Kpatue Kweh,

a

Associação Mundo Feliz um conjunto de “MINIASSEMBLEIAS:
SAÚDE” do cidadão, em todo o ciclo de vida para
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se debaterem diversos temas que se prendem com assuntos
relacionados com o acesso a saúde, a sua melhor compreensão
e uso dos recursos.

Pretende-se “Dar

Voz ao cidadão”, no campo da saúde.

Este é o objetivo destas MINI ASSEMBLEIAS: e a minha saúde,
através de técnicas de dinâmicas de grupo que envolvem preparação
para audição e debates construtivos, com votação das propostas
mais significativas pelos grupos envolvidos, que depois serão
submetidas às autarquias.

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO), ciente desta importância
da Literacia em saúde, apoia a SPLS através da disponibilidade
do seu

representativo espaço

Auditório Maestro César

Batalha - em 4 sábados entre 22 de outubro e 17 de dezembro
2022. Faremos no final um e-book com todos os contributos e
“vozes”.
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Datas e temas
Oeiras - Auditório Maestro César Batalha
Horário: 10:00 – 13:00
Morada Av. das Descobertas 59, 2780-053 Oeiras,
Galerias Alto da Barra
MESES
DATAS AO
ASSEMBLEIA
SÁBADO
MUNCIPAL DE
OEIRAS
OUTUBRO
22 outubro
2022

TEMAS

JOVENS A
MINHA
SAUDE?

ORADORES

Cristina Vaz de
Almeida, Presidente
da SPLS
Cecília Nunes,
Presidente da
Comissão de Ética,
SPLS

PÚBLICO-ALVO

Grupos de
jovens
Associações de
Migrantes
Jovens
migrantes

NIALP, Presidente, Dr
Kamal Batharai
UREP – Forum
Refúgio. Dr
Alexander Kpatue
Kweh
Associação Mundo
Feliz – Drª Cecília
Minas Curtas
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NOVEMBRO

12
novembro
2022

IDOSOS
A MINHA
SAÚDE?

Cristina Vaz de
Almeida, Presidente
da SPLS
Cecília Nunes,
Presidente da
Comissão de Ética,
SPLS

Adultos mais
velhos da
comunidade
Centros de Dia,
Universidades
sénior

Nelson Monforte
Uma teatralização da
saúde
26
novembro
2022

PESSOAS COM
DEFICIENCIA
A MINHA
SAÚDE?

Cristina Vaz de
Almeida, Presidente
da SPLS
Cecília Nunes,
Presidente da
Comissão de Ética,
SPLS
Nelson Monforte
Uma teatralização da
saúde
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DEZEMBRO

17
dezembro
2022

JOVENS
FAKE NEWS.
Como
combater a
desinformação
Como
descobrir as
notícias falsas

Patrícia Martins
SPLS

Jovens

APJF – Associação
Portuguesa de Jovens
Farmacêuticos
Viral Check

Sendo mais bem esclarecidas e compreendidas, as pessoas
poderão melhorar o seu nível de conhecimento, capacidade,
formas de lidar com as crenças e as barreiras, e tornar as
pessoas mais ativas na defesa da sua saúde e de todos os que
delas dependem.

Este espaço é agora disponibilizado à SPLS, para poder desenvolver
um

conjunto

de

ações

de

dinamização,

esclarecimento

e

empoderamento da população em temas de saúde ou com ela
relacionados, em todo o ciclo de vida, isto é, desde os jovens, adultos
e pessoas mais velhas.
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A importância desta oportunidade de debate e esclarecimento de
muitos temas que interessam ao cidadão e á sua saúde levou-nos a
reunir um conjunto de especialistas, ativos, construtivos, que podem
dar orientações e pistas muito importantes para a saúde dos
indivíduos, das famílias, da comunidade.

Com estes contributos, faremos um e-book LIVRO BRANCO
com perguntas e respostas, comas fotos dos participantes e os
vários contributos, que submeteremos às respetivas autarquias,
para que possam avaliar e selecionar pelo menos uma
intervenção votada pelos respetivos grupos. Será serviço um
lanche a todos os participantes.

Assim, gostaríamos de os convidar a juntarem-se a nós.

Para o fazerem, seja a nível individual, seja em grupo, envie um
mail para splsportugal@gmail.com
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Escolha a data e o tema. Informe a SPLS de quem vai
participar. Esperamos por si nesta ação em que a sua
voz tem espaço.

O programa está em atualização para integrar os vários oradores nas
sessões.

Quem quiser participar, por favor envie um email para
splsportugal@gmail.com
Por favor, refira em que Mini Assembleia quer participar.
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