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Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia 
em Saúde 

  
Cumprimento o Exmo. Senhor Professor Francisco George, o grande 
legislador da Literacia em Saúde em Portugal, que a integrou no programa 
nacional de saúde, desde 2016. 
Cumprimento o Presidente da Mesa da Assembleia da Sociedade 
Portuguesa de Literacia em Saúde, o Exmo. Senhor Dr Rui Nogueira. 
Cumprimento todos os representantes das organizações e entidades, assim 
como todas as pessoas que em nome individual hoje fizeram questão de 
estar connosco e mostrar a sua cidadania. 
Cumprimento particularmente e de forma emocionada, os especialistas em 
literacia em saúde, que hoje estão aqui representados, sobretudo através 
dos sócios fundadores da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e 
todos os que estão online, em Portugal, no Brasil, em Angola e em todos os 
países da lusofonia, e que já manifestaram desejo de se associarem a nós. 

Obrigada a todos e a todas pela vossa presença e interesse. 

  
Começo por dizer que, as palavras têm poder 

Temos assistido a essa força imensa da palavra, ao longo dos últimos 
seculos. 
As palavras mudam as pessoas, transformam o mundo. 
As palavras matam. As palavras curam. 
Estamos aqui hoje reunidos porque acreditamos na construção das 
soluções. E fazemo-lo através das palavras. 
Longo tem sido o caminho para chegarmos até aqui. 
 Mas tal como as grandes organizações, que nos apontam o farol para o 
futuro, como a Organização Mundial da Saúde, a OCDE, os grandes grupos 
que trabalham as tendências mundiais, os grandes pensadores nacionais e 
internacionais, acreditamos que o mundo pode ser menos enviesado, se 
nós também formos menos enviesados. 
Acreditamos que para além dos atalhos heurísticos, necessitamos de um 
pensamento mais crítico e reflexivo. 
Hoje é um dia grande para a literacia em saúde. 
O meu orgulho é enorme por olhar em volta, e ver o brilho no olhar de todos 
aqueles que passaram por este processo, de crescer com a literacia em 
saúde. 



A literacia em saúde salva vidas, como diz a nossa amiga e líder europeia na 
Literacia em saúde, Professora Kristine Sorensen. 
Queremos uma literacia em saúde sem divisões. Queremos as escolas 
abertas e cooperantes, sem nichos. Queremos uma literacia em saúde das 
parcerias, aquela que é defendida pelos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável: a literacia em saúde da compreensão. 
Quando as pessoas sabem aceder, compreender e usar de forma 
responsável, consciente e acertada os recursos de saúde, temos menos 
hospitalizações, menos idas às urgências, mais controlos preventivos, mais 
questionamento, mais cidadania ativa e menos medo. 
Menos medo de errar, porque sabemos, que quando perguntamos tantas 
vezes, conseguimos evitar o erro. E o erro em saúde pode ser evitado mais 
de metade das vezes que ocorre, evitando mortes desnecessárias. 
Mais vontade de comunicar, porque comunicar torna mais transparente a 
ação, e melhora a segurança de todos os envolvidos no processo de saúde. 
A literacia em saúde dá-nos uma voz assertiva, clara e positiva. 
A literacia em saúde contribuir para a integração e cuidados, para a melhor 
prevenção da doença e um profundo olhar sobre a promoção da saúde. 
Hoje é dia de construir. 
Todos os dias são dias de inquietude, mas de uma inquietude construtiva. 
A inquietude de nos fazer mover, para nos melhorarmos a nós, para apoiar 
e melhorar a vida do outro que passa por nós. 
Muito obrigada a todos os que se empenham pela causa do outro, que é, 
na verdade, o que nos transforma e nos edifica, na prossecução constante 
pela compreensão pelo outro. 
Melhor acesso, melhor compreensão, melhor uso da ida imersa na saúde e 
no melhor bem-estar dos que nos rodeiam, especialmente daqueles que 
não têm voz. 
Muito obrigada a todos. 
  
Cristina Vaz de Almeida 

26 de março de 2022, no Auditório do Infarmed, Lisboa 

 


