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Perspetiva fotográfica  
dos 5 grandes temas debatidos no V Congresso Saúde Pública 
 

A 16 e 17 de fevereiro, a cidade do Porto foi a anfitriã do V Congresso Nacional de Saúde Pública, 

organizado pela Direção-Geral da Saúde, em parceria com a Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P., tendo ainda contado com a envolvência da Presidência da República na organização.  

O tema do Congresso, “SAÚDE PÚBLICA: BRAÇOS QUE CONSTROEM COLUNAS E PONTES“, foi 

inspirado num verso do poema “Fonte” da escritora Ilse Losa, que viveu e morreu na cidade do 

Porto, este mote pretendeu transmitir duas ideias-chave: 

 o facto de todos (serviços de saúde, governo e autarquias, academia e restantes setores da 

sociedade, incluindo a sociedade civil) serem co-produtores  e co-responsáveis na produção de 

melhor saúde e bem-estar; 

 o papel fundamental que os serviços de saúde pública têm na construção da(s) ponte(s) entre o 

que é feito por cada um, o esforço de todos/as e aquilo que é prioritário e se deseja mudar, de 

um modo mais efetivo e sustentável, reduzindo as desigualdades/iniquidades em saúde. 

E porque a saúde pública é dinâmica e inovadora lançou um desafio aos participantes: o de mostrar a 

sua visão/perspetiva fotográfica dos 5 grandes temas debatidos no Congresso [Saúde Pública: Redes 

de Informação; Saúde Ambiental: Novos Desafios; Planear para a Saúde: Participação e 

Compromisso; Ameaças em Saúde Pública: Preparação e Resposta; Promoção da Saúde: Estratégias 

Integradas].   

A Unidade de Saúde Pública do ACeS Porto Oriental aceitou o desafio, após reflexão dos temas 

idealizou e criou duas fotografias que damos a conhecer 

 

Foto 1 | Tema: Saúde Pública: Redes de Informação 

 

 
Título: "Cidadão: o alfa e o 
ómega da informação” 
 

Esta criação ilustra a importância 

que o cidadão tem, como foco 

principal, da missão do ACES 

Porto Oriental, e em particular da 

Unidade de Saúde Pública, que 

deseja ter um papel agregador do 

emaranho de informação 

existente, e em articulação com 
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os parceiros da comunidade, transformar esta informação em conhecimento, para a obtenção de 

ganhos em saúde. O mapa representa as 3 freguesias do Porto Oriental, no centro está o cidadão, os 

pontos coloridos as instituições da comunidade, as linhas representam as redes de informação que 

se gerem de todos os pontos do mapa, que interligam as entidades e convergem para o alfa e o 

ómega da nossa intervenção: o cidadão. 

Foto 2 | Tema: Saúde Ambiental: Novos Desafios 

 

                                                                             

 

 
 
 
Título: "Árvores" 
 
Árvores: verdadeiras fábricas de saúde. 

Sem elas a vida nas cidades seria 

impossível. No entanto, passamos 

diariamente por elas sem darmos conta da 

sua importância para o nosso bem estar. 

Assim, aliámos o nosso trabalho às árvores, 

nomeadamente às Camélias, flor adotada 

pela cidade – Flor do Porto. 

 

 

 

Nesta fotografia as imagens colocadas na copa da árvore representam as nossas atividades de 

vigilância e investigação epidemiológica e entomológica, prevenção da doença, proteção e promoção 

da saúde. Em suspenso, as situações de insalubridade que pretendemos converter em “húmus” 

contribuindo para o crescimento da copa, ou seja, em analogia com a reversão das situações onde 

atuamos. 

 Damos os parabéns à fotografia vencedora, foi justa a menção, mas a Equipa da USP do ACeS Porto 

Oriental também venceu e honrosamente cumpriu a missão. É com todo mérito que dizemos que 

este evento promoveu momentos de discussão, reflexão, troca de experiências, enriquecimento e a 

criação de sinergias, com o envolvimento e a participação de todos os intervenientes. Parabéns 

Equipa! É notório o potencial humano nos BRAÇOS destes profissionais de saúde para continuar a 

criar e a construir COLUNAS E PONTES.         

    Susana Torres, TSA, USP Porto Oriental 


