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"Um Dia Com... o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 1 de junho a USP do ACES Porto Oriental teve o privilégio de receber nas 

suas instalações, no âmbito do "Um Dia Com..." o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS 

Norte, Dr. Pimenta Marinho, da Sra. Vice-Presidente, Dra Rita Moreira, acompanhados pelo 

Sr. Antonino Leite, Coordenador do Gabinete de Relações Públicas e de Assessoria de 

Imprensa da ARS Norte, bem como a Sra. Diretora do Departamento de Saúde Pública da 

ARS Norte, Dra Maria Neto acompanhada pela Sra. Engª Margarida Azevedo.  

Esta visita teve como objetivo apresentar o trabalho que a USP tem vindo a desenvolver no 

âmbito do seu processo de candidatura à certificação, de acordo com o modelo da Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 
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A candidatura foi submetida no passado dia 28 de dezembro de 2016, sendo a primeira USP 

da ARS Norte a iniciar, formalmente, este caminho. Foi com muita alegria que, em janeiro, 

recebemos a notícia da validação e pré-aceitação da mesma, que foi o culminar de um 

trabalho de 6 meses de preparação. Desde então, apesar de ainda não estarmos 

formalmente em certificação, já iniciamos a nossa autoavaliação e temos realizado 

alterações quer de funcionamento quer estruturais no sentido de podermos ser bem 

sucedidos neste nosso propósito: a obtenção da certificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos que o processo de certificação promove o empenho voluntário dos 

profissionais de saúde na melhoria contínua dos cuidados que são prestados ao cidadão e à 

população. Promove, igualmente, a qualidade e a melhoria contínua dos serviços de saúde, 

requisito fundamental para quem tem como missão servir a população na obtenção de 

melhor saúde e garantir que o faz de acordo com a melhor evidência científica e as boas 

práticas. 

Não perguntemos o que a nossa ARS pode fazer por nós, perguntemos o que nós podemos 

fazer pela nossa ARS. 

 
A Equipa da Área da Comunicação 
Ana Maria Lourenço, Luís Cunha, Rosa Branca Mansilha, Sandra Almeida  


