
MINI ASSEMBLEIAS DA 
SAUDE

Porta aberta ao cidadão 
para a literacia em saúde

17 dez. 2022
A SOCIEDADE PORTUGUESA DE LITERACIA EM 
SAÚDE (SPLS) organizou, com os seus parceiros: 
Câmara Municipal de Oeiras (CMO), APJF, ONYA 
Comunicação, Health News, Barbara Ursine, um 
conjunto de “MINIASSEMBLEIAS: SAÚDE” do 
cidadão, em todo o ciclo de vida, para se 
debaterem diversos temas que se prendem com 
assuntos relacionados com o acesso a saúde, a 
sua melhor compreensão e uso dos recursos

Auditório Maestro 
César Batalha,

Câmara Municipal 
de Oeiras



MINI 
ASSEMBLEIAS 
SAÚDE
17 dez. 2022
“A desinformação
e a melhoria da 
literacia em saúde 
para os jovens”

Uma fotografia do 
grupo de 
participantes, no 
final do debate 
(faltam alguns na 
fotografia)



Pretende-se “Dar Voz ao 
cidadão”, no campo da 
saúde. - PARCEIROS

Este é o objetivo destas MINI 

ASSEMBLEIAS: 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, através 

de um relatório e de um e-book.

Uma parceria frutífera entre várias 

organizações, fazendo a ponte 

com o Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável, 17



Momentos do debate dos grupos da miniassembleia 
da saúde – 17 dez 2022
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Momentos em que 
os representantes 
dos grupos 
apresentam as 
propostas 
debatidas



MINI ASSEMBLEIAS 
SAÚDE
17 dez. 2022
Momentos da 
Votação das 5 
propostas mais 
importantes



ALGUMAS PROPOSTAS QUE SAIRAM DESTA 
MINIASSEMBLEIA QUE DEBATEU A SAUDE E A 

DESEINFORMAÇÃO EM SAÚDE
• Compreender , através de estudos, os perfis dos 

utilizadores dos serviços de saúde, onde se incluem
os jovens, para direcionar melhores políticas locais
de saúde (perceber o que querem e precisam estes
destinatários)

• Mais formação de profissionais de saúde, de 
jornalistas de professores para saberem comunicar 
saúde aos mais jovens e com fontes credíveis

• Integração de pares (treinados) para falarem sobre 
saúde aos jovens

• Criar Centros de Saúde mais digitais para atrair os 
jovens

• Mudar a nomenclatura dos serviços de saude para
atrair os jovens

• Diminuir os tempos de espera
• Monitorizar as redes sociais online, sobretudo os

sites de saúde
• Trazer a comunidade para dentro das escolas

MINI ASSEMBLEIAS 
SAÚDE
17 dez. 2022
Algumas das 
propostas 
debatidas



A Presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, Drª Sara Marques e
a Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, Professora Doutora 
Cristina Vaz de Almeida , e o Grupo Diretivo APJF e SPLS,  com a Vice Presidente  da 
SPLS , Enfª Patrícia Martins
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