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1º Congresso da Unidade de Saúde Pública do ACeS BV e ACT 

 

Nos dias 17 e 18 de maio decorreu, em Oliveira do Bairro, o 1º Congresso da Unidade de 

Saúde Pública do ACeS BV, uma iniciativa da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV) e a Autoridade para as Condições de Trabalho 

(ACT), enquanto ponto focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho (EU-OSHA), em parceria com um conjunto de entidades. 

O tema do Congresso, “Envelhecimento da população ativa - Literacia e gestão da 

segurança e saúde no local de trabalho”, foi inspirado na atividade de Saúde Ocupacional 

iniciada no ACeS BV no ano 2016 pela USP e na Campanha 2016-17: Locais de trabalho 

saudáveis para todas as idades da EU-OSHA.  

O programa do congresso pode encontrar neste link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este congresso foi espaço de encontro e debate de todos os que se interessam pelas 

questões da saúde pública em geral e saúde ocupacional em particular nos mais 

diversificados domínios de intervenção e investigação. Profissionais, nacionais e 

internacionais, partilharam opiniões, experiências, projetos de investigação e 

conhecimentos, numa perspetiva de fundamentar as práticas na melhor evidência científica. 

O balanço que faço da minha participação no congresso é bastante positivo, para isso 

contribuiu não só a boa companhia que tive na minha participação, Dr.ª Rosa Branca 

Mansilha, Enfermeira Ana Lourenço e Dr.ª Sandra Almeida, técnica de saúde ambiental, mas 

também uma excelente organização e um nível científico bom da maioria dos trabalhos 

apresentados. Permitiu-me consolidar alguns conhecimentos e estimular o desenvolvimento 

https://www.congresso-sst-baixovouga.com/
https://www.congresso-sst-baixovouga.com/
https://www.congresso-sst-baixovouga.com/programa-cientifico
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de outros, para além disso possibilitou retirar algumas ideias de investigação para o nível 

local.  

Relativamente às comunicações livres, constatei que muitos dos trabalhos apresentados 

eram da autoria de médicos internos de saúde pública. No que diz respeito à participação 

dos profissionais da Unidade de Saúde Pública Porto Oriental, foram levadas duas 

comunicações livres: 

A equipa da área da comunicação foi selecionada para apresentar uma Comunicação Oral 

intitulada “Um Dia Com…”, apresentação que ficou a cargo do Médico Interno de Saúde 

Pública – Dr. João Moreira. 

 

Foi apresentado o poster com o título: “Debate: Prós e Contras da vacinação contra a gripe 

em profissionais de saúde”, cujo 1º autor foi o Médico Interno de Saúde Pública – Dr. João 

Moreira. 

 

 

 

João Torres Moreira, Médico Interno de Saúde Pública do 4º ano, USP Porto Oriental 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_5152d3f4f2974384aaa927c7d44024e5.pdf?dn=Comunica%C3%A7%C3%A3o_Um_dia_com_1%C2%BA_Congresso_USP_do_BV_e_ACT.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_5fcecb18747e4058a9eedb7dd5080d68.pdf?dn=Poster_Jo%C3%A3o_Moreira_VacGripe.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_5fcecb18747e4058a9eedb7dd5080d68.pdf?dn=Poster_Jo%C3%A3o_Moreira_VacGripe.pdf

