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Certificação da USP do ACES Porto Oriental: porque me é tão importante? 

Ao pesquisar no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 

"certificação" tem como significado:  

1. Ato de certificar, de dar por certo. 

2. Reconhecimento  (de assinatura). 

E enquanto coordenadora da USP Porto Oriental, desta 
equipa, vejo como missão o incentivar e apoiar todo o 
trabalho e o esforço desenvolvido pela Unidade de Saúde 
Pública, levando ao seu reconhecimento perante aqueles a 
quem nós servimos – e isso defino como Certificação da 
USP. 

Assumimos como sendo um caminho a percorrer em equipa para demonstrar, com credibilidade, 
quer dentro do ACES, quer com os nossos parceiros e na nossa população, o empenho e a ambição 
que a nossa Unidade de Saúde Pública tem em prestar um serviço de qualidade. 

Vemos como uma maneira de dignificar não só os profissionais da nossa USP como, 
consequentemente, as suas diferentes carreiras. 

Numa época de crise e de reformas consideramos que esta é uma altura para oportunidades. Longe 
de ficarmos com as sombras do desânimo ou da incerteza, vamos desencadear uma série de 
processos revitalizadores que vão gerar uma mudança significativa em termos do que é a qualidade, 
a capacidade e o potencial de desenvolvimento, para a USP e para o ACES. 

Estamos inseridos no que o Programa Nacional de Acreditação em Saúde, através do seu “Manual de 
Standards” traz à atenção: a necessidade de se difundir e sedimentar uma cultura de melhoria 
contínua da qualidade e da segurança na prestação de cuidados oferecidos pelas unidades do Serviço 
Nacional de Saúde e pelas que por ele são contratualizadas. 
 
Não está tudo por fazer e há muito para fazer… 

Estamos a organizar e a planear um programa que visa a qualidade e a continuidade da melhoria. E 
todos reconhecemos em cada um de nós capacidades e competências para atingirmos um serviço de 
qualidade de acordo com a nossa missão: melhorar o estado de saúde da nossa população.  

O processo já começou e iremos evidenciar o empenho da USP do ACES Porto Oriental, sustentando-
se nas competências demonstradas e na adesão às boas práticas dos seus profissionais, em garantir a 
qualidade e a melhoria contínua dos programas e projetos a desenvolver, em função das 
necessidades e das expectativas da população que servimos.  

Vamos agora prosseguir e ver como vamos no caminho…e contamos com os olhares que nos vão 
ajudando a percorrer e ajustar direções. Iremos partilhando todo este caminho. 
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