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Colaboração no V Congresso Nacional de Saúde Pública 

De 16 a 17 de fevereiro de 2017, participei no V 

Congresso Nacional de Saúde Pública (V CNSP), um 

congresso organizado pelo Departamento de Saúde 

Pública da ARS Norte com a colaboração da Direção-Geral 

de Saúde, que se realizou no Porto, nas instalações do 

Seminário Diocesano de Vilar.  

Nesta que foi a sua 5ª edição, tive a oportunidade 

de assistir a um congresso de uma perspetiva bem 

diferente: a de colaboradora da comissão organizadora. Juntamente com outras 6 colegas, 

partilhámos várias atividades de background, nomeadamente, receber os convidados e palestrantes, 

indicando-lhes o percurso a tomar até ao auditório onde decorriam as conferências, apoiar o 

secretariado na tarefa de check-in dos participantes, dispensar o microfone a quem colocasse 

questões durante as palestras, etc. Toda esta experiência adquirida foi uma mais-valia e será sem 

dúvida um contributo para a minha participação na organização de futuros congressos ou 

conferências, como é o caso do 3º Encontro da nossa Unidade de Saúde Pública, que se realizará no 

segundo semestre deste ano. 

Este ano o congresso teve como tema “Saúde Pública: Braços que constroem colunas e 

pontes”, estando todas as comunicações de alguma forma organizadas e orientadas segundo esta 

máxima. 

O programa do congresso estava organizado da seguinte forma: 

1. Workshops: em número de 6 que decorreram durante o dia 15 (pré-congresso) 

2. Sessões plenárias: 6 sessões 

3. Sessões paralelas: 3 por dia, que decorriam em simultâneo 

 

Os temas das sessões plenárias foram os seguintes: 

a) Saúde Pública: redes de informação e de comunicação 

b) Saúde Ambiental: novos desafios, onde se discutiu, entre outras, a questão da presença de 

substâncias radioativas na água de consumo humano. 

c) Planear para a Saúde: participação e compromisso 
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d) Ameaças em Saúde Pública: preparação e resposta, uma sessão onde se falou do Centro de 

Emergências em Saúde Pública, criado em setembro do ano passado, e da experiência da 

região Norte na preparação de respostas à ameaça do vírus Ébola (Exercício Freetown).   

e) Promoção da Saúde: estratégias integradas, onde se deu destaque à importância da 

comunicação social como veículo de disseminação de campanhas de promoção da saúde. 

f) Reforma da Saúde Pública – Nova Ambição, mais uma oportunidade de discussão da tão 

debatida reforma da SP. 

 

Paralelamente às sessões, tive o gosto de pertencer à organização do concurso de fotografia deste V 

CNSP, com grande adesão por parte dos congressistas, o que revelou a importância de aliar uma 

componente lúdica a um ambiente mais formal e de aprendizagem. 

 

Porto, 27 de fevereiro de 2017 

 

Ana Lúcia Figueiredo, Interna 2º ano, USP ACES Porto Oriental 

 

 

 


