
 

A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) celebrou o mês de 

Outubro em grande plenitude, com ações que foram organizadas para 

beneficiar o cidadão, os profissionais de saúde, as organizações, a 

academia, a comunidade. 

Acreditamos que, avaliando e trabalhando antecipadamente em parceria, 

de forma organizada, conseguimos contribuir para melhores resultados 

em saúde e bem-estar, especialmente em Portugal e nos países de língua 

portuguesa. O foco na melhoria de competências em saúde (e por isso 

mais conhecimento, mais capacidades e mais atitudes construtivas) 

indica-nos que estamos a traçar um bom caminho. 

Um caminho de construção reforçado pelo apoio e contributo de muitos. 

Obrigada a todos. 

Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em saúde (SPLS) 



 

A VOZ DOS ESPECIALISTAS EM 

LITERACIA EM SAÚDE 

Pedimos aos especialistas em Literacia em saúde que, em cada dia escrevessem 

um texto, relacionado com as suas profissões, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 

terapeutas, sobre a literacia em saude na prática. Cada dia um texto, que inserimos 

no nosso site www.splsportugal.pt e na rede de linkedin da Presidente da Sociedade 

Portuguesa de Literacia em saúde, Professora Cristina Vaz de Almeida e nas redes 

sociais da SPLS 

 

 

http://www.splsportugal.pt/


 

CONGRESSO CORAÇÃO – BEM-

ESTAR E SAÚDE  

 

Criamos um grande evento , o CONGRESSO CORAÇÃO – BEM-ESTAR E SAÚDE, a 29 

de outubro. Tem 250 participantes inscritos, e culminará a celebração do mês 

OUTUBRO da Literacia em saúde. No pavilhão do Conhecimento, com parceria com 

a Fundação Portuguesa de Cardiologia, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 

Jeronimo Martins, NOVARTIS, CBR Genomics, Associação Portuguesa de Técnicos 

de Cardiopneumologia e muitos outros parceiros. 

Este evento tem dezenas de parceiros. O evento será todo em plain language. 

(www.splsportugal.pt ) 

 

 

 

MINIASSEMBLEIAS DA SAÚDE 

 

 

Organizamos a MiniAssembleia da Saúde, dando voz ao cidadão.  

http://www.splsportugal.pt/


A 1ª MiniAssembleia foi no dia 22 de Outubro 2022, com um conjunto de 

parceiros e dedicada a população jovem migrante, no Concelhod e Oeiras 

que nos cedeu amavelmente o Auditorio Maestro César Batalha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE LITERACIA EM SAÚDE 

 

 

Terminamos a recolha dos capítulos e a sua revisão para o lançamento 

em breve (2023) do 1º manual de Literacia em saúde em Portugal, ara 

estudantes e interessados na matéria.  

Este Manual tem a participação de destacados especialistas em literacia 

em saúde. A Editora é a PACTOR, muito prestigiada no panorama nacional 

e internacional. Uma boa parceria com a Sociedade Portuguesa de 

Literacia em Saúde. 

 



 

E-BOOK - ENSAIO SOBRE O 

CONCEITO DE LITERACIA EM SAÚDE 

 

Terminamos em outubro, conforme previsto, e já está na fase de grafismo 

o e-book “Ensaio sobre o Conceito de Literacia em Saúde”, a ser lançado 

no mês de novembro. Este e—book tem a participação de dezenas de 

especialistas em literacia em saúde. Este tema tem sido debatido ao 

longo dos últimos dois anos, e resulta agora nesta publicação que tem 

como Designer a ONYA Health e como Editora, a PonteEditora. 

 

 

 

CONCURSO DE VÍDEOS PARA 

ESTUDANTES DE MEDICINA. 3 MIL 

EUROS PARA OS MAIS CRIATIVOS   

O objetivo é proporcionar à comunidade estudantil de Medicina um 

espaço original e criativo que contribua para o desenvolvimento de 

materiais de educação para a saúde da sociedade civil. O concurso conta 

com o apoio da Janssen e da Sanofi. 

A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) e a Associação 

Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) estão a promover um 

concurso de vídeos sobre a saúde mental. O projeto “Literacia Faz Bem à 



Saúde — Pela Saúde Mental” é destinado a estudantes que estejam a 

frequentar o curso de Medicina e pretende incentivar ao debate sobre a 

saúde mental nas suas mais variadas vertentes. As inscrições iniciam-se 

esta quinta-feira, 6 de outubro, e prolongam-se até 25 de novembro.   

  

 

 

 

 

 

 


