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Planificação Workshop  

 

1. Identificação 

1.1. Denominação:  

INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor Decisão 

1.2. Formador: 

Paula Alves | Associação Fazedores da Mudança 

 

2. Descrição pedagógica do Workshop 

2.1. Fundamentação 

No que respeita ao Acesso à Informação de Saúde, sabemos que: i) a grande maioria dos cidadãos não reconhece 

isto como um direito seu, ii) os profissionais, face à legislação em vigor, não se sentem seguros e tranquilos nas 

decisões que têm de tomar no que concerne ao facilitar o acesso à informação de saúde; iii) a resolução destas 

questões passam por uma campanha de informação ao nível nacional e pela alteração do quadro legal em vigor. 

Enquanto Fazedores da Mudança entendemos que todos somos corresponsáveis por um mundo melhor para 

todos e acreditamos que cada um de nós tem o poder de mudar, fazendo o que está ao seu alcance, em cada 

momento. 

INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor Decisão é um projeto da Associação Fazedores da Mudança 

desenvolvido com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa Literacia em 

Saúde, e em parceria com diversas entidades como a APDIS, o que é para nós um verdadeiro privilégio. 

Em síntese, através deste projeto queremos criar as condições para que os cidadãos possam aceder à informação 

de saúde, conhecer os seus direitos e as garantias de que podem dispor, em caso de recusa do acesso aos mesmos. 

Tentamos criar pontes e construir em conjunto com todos aqueles que escolhem fazer parte da solução. 

Acreditamos que desta forma, numa base de diálogo, escuta compassiva, humildade, compreensão e entreajuda 

é possível mudar. E para mudar não temos de fazer grandes coisas. Temos para nós a ideia que devemos fazer 

simples, pequeno, ao nosso alcance, com quem está e onde estamos. 

Querem juntar-se a nós neste Workshop e fazerem o que está ao vosso alcance, a partir do lugar onde se 

encontram? 
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2.2. Objetivos gerais 

Apresentar de forma sintetizada o projecto INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor Decisão, e seus 

principais resultados; 

Envolver os profissionais de informação de saúde, no processo de comunicação/divulgação e definir com os 

participantes um conjunto de estratégicas, para mais divulgação e acesso, por parte dos cidadãos. 

2.3. Objetivos específicos 

No final do Workshop, os participantes deverão: 

1. Conhecer o projeto e seus instrumentos de informação; 

2. Contribuir para a definição de estratégias de comunicação para melhorar o acesso dos 

cidadãos à sua informação de saúde; 

3. Definir e assumir um compromisso de ação, quer enquanto cidadão quer enquanto 

profissional a partir do lugar que ocupa na sua instituição. 

2.4. Plano 

Apresentação dos participantes e facilitador. 

� Projecto INFORMAÇÃO DE SAÚDE: Mais Transparência, Melhor Decisão – Breve apresentação e principais 

Resultados. 

� Oficina de Participação: Mobilizar e Informar para o Acesso: o contributo dos Profissionais de Saúde. 

� Colectivização dos Resultados e Conclusão dos trabalhos. 

 

3. Descrição operacional do Workshop 

3.1. Funcionamento geral 

Carga horária: 3 horas 

Formador: Paula Elias / Associação Fazedores de Mudança 

Destinatários: Profissionais de Informação de Saúde com interesse em comunicar a informação junto dos 

públicos que se encontram na sua área de actuação. 

3.2. Número de vagas Min: 9 / Max: 18 

 
 


