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[Fotografia: Paula Costa, Presidente da, Dulce Pinto, Diretora Executiva do ACES Porto Oriental, e Eduarda 
Ferreira, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental.] 

 

Garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população é a missão dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) procurando manter os princípios de equidade e solidariedade, de modo a 

que todos os grupos populacionais partilhem igualmente dos serviços que são colocados ao serviço 

da saúde e do bem‐estar. Esta missão e estes princípios vão ao encontro da ACAPO que se pauta 

pelo consciencializar a sociedade para a igualdade de oportunidades e de promover os direitos 

humanos e de inclusão social. 

 

Foi com este espírito de missão, que foi assinado no passado dia 10 de abril um protocolo, na sede 

do ACES em Vale Formoso, entre o ACES Porto Oriental e a Delegação do Porto da ACAPO. Este 

protocolo de cooperação enquadra-se na estratégia de proximidade do cidadão aos serviços de 

saúde. 

Quando se pensou em estabelecer este protocolo, a aposta foi para a qualidade do atendimento, um 

fator chave na imagem de uma organização com impacto não só nos utentes mas também na 

motivação e bem-estar dos profissionais.  

 

Contudo, não basta proceder a um atendimento dito prestável e simpático, que pode ser interpretado 

como sendo paternalista e inapropriado, o mais importante é perceber as características de cada 

utente em particular, de forma a proporcionar um atendimento personalizado que responda às suas 

expetativas e necessidades.  

 

Informação, formação e conhecimento de técnicas como orientar invisuais ou utentes com baixa 

visão, serão as primeiras ações a ser levadas a cabo pela equipa técnica da ACAPO, tendo como 

objetivo garantir aos profissionais de saúde, um atendimento de excelência a todos os seus utentes.  
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