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Construíram-se pontes 

  

 

 

O Congresso Nacional de Saúde Pública foi uma excelente oportunidade para a troca de 

conhecimentos entre todos os profissionais de saúde e outros que trabalham este gigantesco mundo 

a que chamamos de Saúde Pública. Este congresso permitiu a reunião dos vários especialistas das 

Unidades de Saúde Pública a nível nacional, com os principais parceiros de outros serviços do 

ministério e da sociedade civil, bem como o valioso contributo da comunidade académica. Nestas 

reuniões potenciam-se sinergias, uniformização de procedimentos e atividades e maior exposição 

coletiva sobre diversos problemas de saúde atuais e futuros. 

A nível profissional foi muito gratificante saber que a unidade de Saúde Pública do ACES Porto 

Oriental apresentou 10 trabalhos – entre comunicações orais e posters – tendo a minha contribuição 

sido, uma comunicação oral – “Exposição ao fumo ambiental do tabaco (FAT) nos veículos circulantes 

da Cidade do Porto” e um poster intitulado “Avaliação do consumo de substâncias ilícitas nos jovens 

frequentadores das escolas da zona Porto Oriental” , o qual se encontra disponível através deste  

link. 

Pessoalmente considero que foi estimulante a presença do Sr. Presidente da República (o primeiro 

PR a estar presente num Congresso da Especialidade!) e do Sr. Presidente da ARS Norte, Dr. Pimenta 

http://media.wix.com/ugd/37ca86_7527c31be569436884ff29c8396c64f9.pdf
http://media.wix.com/ugd/37ca86_7527c31be569436884ff29c8396c64f9.pdf


NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

fevereiro 2017 

Marinho. Associada à maior relevância, 

atualidade e robustez que os trabalhos em 

Saúde Pública têm vindo a demonstrar 

desde que entrei para a especialidade 

(Janeiro de 2014) afigura-se-me como um 

melhor entendimento para considerações 

futuras, pelos decisores políticos. 

 
Expectavelmente traduzir-se-á em reforço 

das unidades e do seu trabalho, seja em 

incentivos, contratação de recursos 

Humanos, autonomia e participação ativa 

na melhoria da Saúde da População. 

 
 

Gustavo Duarte, Médico Interno de Saúde Pública, 

USP Porto Oriental  

23/02/2017 

 


