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A literacia em saúde faz bem à saúde 

Sabemos da importância no Investimento nas parcerias. Sabemos que o melhor acesso, 

compreensão e uso dos recursos de saúde ajudará o cidadão a fazer melhores escolhas, 

a pensar duas vezes sobre a sua ação e decisão.  

Com esta consciência e alerta que a literacia em saúde provoca, o cidadão saberá 

caminhar melhor para aquilo que as grandes orientações para o milénio exigem de cada 

um de nós: mais pensamento crítico. Exige que consigamos selecionar bem o que lemos, 

o que partilhamos e a forma como o fazemos. Tudo tem consequências, e 

particularmente no domínio da saúde. 

E por isso, é importante termos mais conhecimento e mais ética. 

Para além das competências clínicas, destacamos as competências comunicativas. 

Refletir e implementar estratégias e boas práticas,  lado a lado e partilhadas. Estas sim, 

devem ser muito partilhadas. 

Queremos ouvir mais a voz do paciente e do cidadão.  

Os apoios para o Premio Nacional de Literacia em Saúde nas duas categorias vão ajudar 

no terreno à visibilidade de muitas equipas, Este ano conseguimos duas categorias – 

vacinação e associações de doentes . para o ano queremos cobrir as 7 categorias, porque 

todas elas são importantes. Apelamos por isso aos parceiros para se juntarem a nós e 

fazermos mais saúde. 

Por fim, é um enorme privilégio para a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde 

estabelecer esta parceria com a Ciência Viva.  

Agradecemos a confiança, sustentada pela nossa credibilidade, capacidade agregadora 

que temos em unir as pessoas, as organizações das várias áreas da saúde.  
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Obrigada, Professora Drª Ana Noronha, (Ciência Viva) pela confiança depositada. 

Agradeço á sua equipa que articulou connosco, nomeadamente a Drª Irina Pinheiro. 

 Agradeço à Roche o apoio para o Premio Nacional De Literacia em Saúde, e á Vice 

Presidente da AICIB – a Senhora Dr.ª Teresa Machado Luciano a boa e sólida aventura 

de irmos para o terreno e formar pessoas e entidades nestas áreas da literacia em 

saúde. 

Finalmente a todos os sócios fundadores e a todos os que já se inscreveram   e a todos 

quanto contribuíram para este dia ser tão feliz e completo tenho uma profunda palavra 

de agradecimento:  á Direção da SPLS, ao Conselho Científico, a toda a direção da 

Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal e á Comissão de Ética. Em particular a nossa Chefe 

de protocolo, a Enfermeira Sandra Laia Esteves que nos uniu de forma tão eficiente.  

Queremos que a saúde e o bem-estar estejam em todas as políticas, e como refere a 

Presidente da Associação Internacional e Literacia em Saúde, (IHLA) a Professora 

Kristine Sørensen, na senda da OMS: “Não deixamos ninguém para trás”.  

Muito obrigada a todos 

Cristina Vaz de Almeida 

Presidente ad SPLS 

7 de abril 2022 

 

 

 

 


