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DIA 4 DE OUTUBRO  
MÊS DA LITERACIA EM SAÚDE

A SPLS, formada em Janeiro de 2022 tem feito um percurso notável. Notável a todos os 
níveis: conteúdos, parcerias, ações, divulgação e número de sócios. Passados 7 meses desde 
a sua formação, podemos afirmar que fazíamos falta. 

A quantidade de informação e de conteúdos que tem sido partilhada pela SPLS e com a 
SPLS é uma prova de que estamos no bom caminho. Contudo, e sendo que 7 meses é muito 
pouco tempo, temos ainda um longo caminho a percorrer. 

As áreas de interesse, a formação, a experiência e a vontade de cada sócio faz da SPLS uma 
associação afortunada e cientificamente muito rica. Há certamente áreas em que ainda não 
demos o nosso primeiro passo, nomeadamente intervenções junto de grupos de risco, 
populações carenciadas, hospitais, lares, entre outros. No entanto estamos a trabalhar dia a 
dia e diligentemente para lá chegar. 

Nem tudo é fácil! Há barreiras temporais, institucionais, geográficas, físicas e pessoais que 
nos contrariam os planos ...mas é da adversidade que nasce a vontade! 

Temos objetivos específicos para a comunidade em geral poder ter mais e melhor acesso à 
informação sobre a sua saúde e poder assim melhorar a sua qualidade de vida. Estes 
objetivos passam também por envolver os profissionais de saúde, pois são eles que 
diretamente e diariamente lidam com os seus pacientes. 

As parcerias são outra das áreas que temos como objetivo continuar a desenvolver, pois 
também já sabemos que a união de esforços e sinergias são uma mais valia para todos. Tudo 
o que façamos será sempre pautado pela ética, pelas boas práticas e pela dignidade do 
trabalho dos orgãos sociais, dos sócios, e de todos aqueles que trabalham connosco. 
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