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Bem-vindos ao 8º Encontro Nacional das USF

Caros profissionais de saúde,

Longo vai o caminho percorrido desde o início  da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) em Portugal. Partindo da importância dos CSP e do seu reconhecimento enquanto pilar 

central do nosso sistema de saúde, podemos afirmar e defender que o impulso reformista e 

de mudança não deve esmorecer.

Apesar do caminho percorrido, resta ainda muito por fazer. Mantém-se todavia a motivação 

para continuar a construir processos de mudança aliados à inovação, ao desenvolvimento 

e à sustentabilidade de um serviço público, geral e universal, alicerçado em serviços de 

proximidade altamente qualificados.

O Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF), este ano na sua 8ª edição, 

procurará proporcionar oportunidades para a celebração dos êxitos alcançados, partilha e 

divulgação de boas práticas e de experiências inovadoras, aprendizagem conjunta, debate e 

relançamento de novos desafios.

O 8º Encontro Nacional das USF coincide com o início de uma nova legislatura na vida política 

portuguesa. Apesar da expectativa favorável, a USF-AN não deixará de ser exigente e de 

desafiar as forças políticas e sociais a colaborar com as USF e restantes atores na dinamização 

e no apoio à qualificação crescente dos CSP e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Neste sentido, a USF-AN lança o mote para o 8º Encontro Nacional das USF – Cuidados de 

Saúde Primários: a aposta do novo ciclo político?

Pela primeira vez, o 8º Encontro Nacional das USF contará com dois programas distintos, que 

vão operacionalizar a Academia dos CSP e as Sessões | Plenárias Político Organizacionais.

As Sessões Plenárias Político-Organizacionais decorrerão nos dias 13 e 14 de maio, na Reitoria 

da Universidade de Aveiro. Nesses dias, iremos acompanhar e discutir os progressos ocorridos 

na realização das “7x7 Medidas”, nomeadamente as dependentes do Poder Político. 

Pretende-se com esse debate alimentar a cultura de transparência, a prestação de contas 

e a avaliação do funcionamento dos serviços  e do seu impacto na saúde da população, 

assegurando assim um verdadeiro planeamento estratégico nacional dos CSP.
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A elaboração do programa Político|Organizacional esteve centrado em torno de três vetores 

prioritários, nomeadamente, política de Recursos Humanos, Governação Clínica e de Saúde e a 

marca “USF Positiva”. Procuramos, desta forma, promover uma discussão acerca das estratégias 

e práticas da gestão previsional rigorosa do recrutamento e valorização dos recursos humanos, 

do desenvolvimento da Governação Clínica e em Saúde, com enfoque no acompanhamento 

próximo e qualificado das unidades funcionais e no desenvolvimento da marca “USF Positiva” 

tendo no seu cerne um conjunto de políticas adaptativas.

Na certeza de que o 8º ENUSF está a ser cuidadosamente preparado por uma equipa jovem e 

motivada, quero em nome da Comissão Organizadora do 8º ENUSF deixar a seguinte mensagem:

Bem-vindos ao 8º Encontro Nacional das USF.

Em maio de 2016, em Aveiro, vamos, uma vez mais, fazer acontecer!

Tito Fernandes

Presidente da Comissão Organizadora

ACADEMIA DOS CSP - NÚCLEO EXECUTIVO

c
o
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is
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es

Horácio Covita | Coordenador | Psicólogo Organizacional

João Rodrigues | USF Serra da Lousã

José Carlos Marinho | USF Santa Joana

Paulo Santos | USF S. João do Porto

Tito Fernandes | USF Horizonte

COMISSÃO ORGANIZADORA

Tito Fernandes | Presidente | USF Horizonte

Ana Luís Pereira | USF Salvador Machado

Álvaro Pereira | USF Bom Porto

Ana Luísa Esteves | USF Serpa Pinto

André Vieira da Silva | USF-AN

Bela Alice Costa | USF Nuno Grande

Cristina Afonso | USF Manuel Rocha Peixoto

Firmino Machado | USP Porto Ocidental

Hugo Rodrigues | UCSP S. João da Pesqueira

Inês Magalhães | USF Serpa Pinto

Joana Neto | USF Corino de Andrade

José Carlos Marinho | USF Santa Joana

José Eduardo Oliveira | UCSP Águeda III

Liliana Magalhães | USF Horizonte

Lucinda Pacheco | USF Santa Maria 

Mariana Santos | USF Serpa Pinto

Mário Rua | USF Pedras Rubras

Marisa Loio | USF Santa Clara

Marta Ferreira | USF S. Lourenço

Paulo Santos | USF S. João do Porto

Rosário Chantre | USF Valongo

Sancha Frazão | USF-AN

Sandra Pereira | USF Bom Porto

Susana Vilas Boas | USF Bom Porto

Sofia Batista | USF Serpa Pinto

Sofia Pinheiro Torres | USF Aldoar
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Cursos Avançados de Formação | 11 e 12 de maio

Programa Político-Organizacional | 13 e 14 de maio
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ACADEMIA DOS CSP E O SEU CAMPUS VIRTUAL

A Academia dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) assume-se como um parceiro, um 

espaço colaborativo de aprendizagem, de cidadania, promotor do desenvolvimento e do 

reconhecimento dos conhecimentos, das qualificações e das práticas dos Recursos Humanos 

e das Equipas dos CSP.

A Academia dos CSP aposta na formação integral (humana, social e profissional) e 

proporcionará oportunidades de maturação e crescimento dos Profissionais e das Equipas 

prestadoras de CSP, acreditando que, por esta via, será possível alcançar níveis de autonomia 

e de responsabilidade de excelência.

Encontrando-se em fase de instalação, mas com um plano ambicioso de propostas de 

desenvolvimento dos Profissionais e das Equipas dos CSP, a Academia dos CSP é apresentada 

pela USF-AN, seu principal promotor, como um espaço integrador e disseminador das 

melhores práticas e conhecimentos inovadores.

As soluções apresentadas pela Academia dos CSP foram criadas a partir das experiências das 

Equipas, receberam contributos dos parceiros institucionais e sociais, receberam contributos 

da investigação e foram participadas pelas Universidades e Escolas comprometidas com a 

qualificação dos profissionais e das estruturas organizacionais dos CSP.

O modelo de aprendizagem colaborativa, construído em parceria com a Universidade de 

Aveiro e em materialização no Campus Virtual da Academia dos CSP, afirmar-se-á como uma 

oportunidade para o desenvolvimento integrado de 14 Cursos Avançados de Formação (CAF), 

onde os Profissionais e Equipas dos CSP serão desafiados a partilhar e amadurecer práticas 

bem sucedidas que, após processos de legitimação participada, serão disponibilizadas no 

portefólio das Boas Práticas dos CSP, no BI das USF.

Cada um dos CAF será dirigido por uma equipa pedagógica que integrará o Coordenador 

Científico, Coordenador Pedagógico e Formadores, que assegurarão a dinamização 

pedagógica (presencial e à distância) das atividades de aprendizagem e trabalhos práticos.

Horácio Covita 

Coordenador do Núcleo Executivo | Academia dos CSPm
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13 maio - SEXTA-FEIRA

09h00-10h30

GRANDE AUDITÓRIO
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Boas vindas ao 8º Encontro Nacional das USF. 

Enquadramento da situação atual.

Na sessão Marca USF | Organização Positiva procurar-se-ão explorar algumas das caraterísticas da 

marca USF, uma marca que é consensualmente aceite como sendo inclusa dos determinantes e dos 

componentes de uma organização positiva.  Serão abordadas quatro das cinco áreas representativas 

daquilo que poderíamos designar fatores facilitadores do  sucesso da marca, designadamente: 

Autonomia organizativa, funcional e técnica; Capacitação; Coesão  afetiva e satisfação dos profissionais; 

Governação clínica; Proximidade e apoio do cidadão.

Ana Ferrão 

Médica de Família, USF Marginal

Catarina Gomes

Médica de Família, USF Bom Porto

Paula Ferreira

Médica de Família, USF Saúde em Família

Rui Amendoeira

Médico de Família, USF Ramalde 

PRELETORES

MARCA USF POSITIVA 

10h30 – 11h00

GRANDE AUDITÓRIO

Sessão de “quebra-gelo” conduzida pelo conhecido apresentador Rafa Leite. 

Num espaço humorístico serão abordados temas do CSP, que posteriormente será contrastado com 

o “Mundo Maravilhoso dos CSP”. Pretende-se estimular todos os presentes, cativando a sua atenção 

e promovendo a síntese de serotonina através do riso, proporcionando desta forma um bem-estar 

generalizado.

Rafa Leite 

Ator, Teatro Vitrine - Fafe
PRELETORES

SESSÃO DE AQUECIMENTO 
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11h30 – 13h30

GRANDE AUDITÓRIO

Nos últimos anos tem-se assistido a uma inexistência de gestão estratégica e previsional na área 

dos recursos humanos e a sucessivos constrangimentos nos processos de retenção, recrutamento e 

mobilidade dos profissionais a nível do SNS e dos CSP. Neste sentido, torna-se prioritário discutir e 

definir estratégias de intervenção nesta área, considerada fundamental para a satisfação das equipas e 

para a qualidade da prestação de cuidados.

Carmo Neves 

Docente do Ensino Superior e Universitário 

Maria Julieta João  

Médica de Família, USF Samora Correia

Marta Temido

Presidente do Conselho Diretivo da ACSS

Carlos Nunes 

Membro da Coordenação Nacional para a Reforma do SNS, área dos CSP 

PRELETORES

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

SALA DE ATOS

A USF, na sua componente formativa, tem vindo a encarar desafios crescentes. Com este debate 

pretendemos descobrir novas soluções formativas que optimizem o potencial pedagógico das USF, de 

modo a permitir uma formação pré e pós graduada de excelência.

Como pode o interno potenciar a sua formação na USF absorvendo as características pedagógicas dos 

seus diferentes membros? Qual a dinâmica de investigação e como pode esta ser integrada na melhoria 

clínica e na prática  da medicina geral e familiar? De que forma pode o interno explorar novos métodos 

e novas práticas nos seus estágios de MGF?

Em resposta a estas e outras questões, queremos partilhar experiências e ideais que nos permitam 

promover o carácter formativo das USF fomentando um internato em MGF mais dinâmico, interativo e 

integrativo. 

Fabiana Peixoto 

Interna MGF, USF Valongo

Camila Pinto

Médica de Família e Orientadora de MGF, USF Famílias

Rosa Ribeiro

Médica de Família e Coordenadora do Internato, USF Aquae Flaviae

PRELETORES

USF FORMATIVA – INTERNATO DE MGF 

11h30 – 13h30

15h00 – 17h00

GRANDE AUDITÓRIO

Impera a necessidade de integração de novas disciplinas como a psicologia, nutrição, 

cardiopneumologia, farmácia, dentária e fisioterapia nas equipas prestadoras e cuidados de saúde. 

A atualidade exige-nos um pensar em saúde enquanto projeto coletivo e de trabalho em equipa.

Ema Paulino

Membro da Direção, Ordem dos Farmacêuticos

Emanuel Vital 

Fisioterapeuta, Associação Portuguesa de Fisioterapeutas

Fernanda Jorge 

Psicóloga Clínica, ACES de Gondomar

Isabel Trindade

Ordem dos Psicólogos

José Frias Bulhosa

Conselho Deontológico e de Disciplina , Ordem dos Médicos Dentistas

Miguel Rego

Membro do Conselho Geral, Ordem dos Nutricionistas

Nuno Costa

Presidente, Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas

Paulo Santos 

Secretário Clínico, USF São João do Porto

PRELETORES

EQUIPAS MULTIPROFISSIONAIS – NOVOS DESAFIOS 

se
ss

õ
es

 p
le

n
á

ri
a

s

SALA DO SENADO

ACONTECE NAS USF (Comunicações Orais) 

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, o programa do 8º Encontro Nacional das USF 

incluirá um evento dedicado à partilha e divulgação de boas práticas e de experiências inovadoras nos 

Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente das Unidades de Saúde Familiar.

Este evento, ACONTECE’16, está dedicado à apresentação das comunicações orais selecionadas pelo júri 

de seleção.

MODERADOR
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SALA DE ATOS

Constatamos inúmeras dificuldades e possíveis soluções para comunicar em saúde.

Os canais são diversos na relação profissional de saúde – doente e profissional de saúde-profissional de 

saúde.  Importância da identificação de soluções para uma mais efetiva comunicação em saúde.

Amélia Moreira

Médica de Saúde Pública, USP do ACeS Porto Ocidental

Cristina Moreira 

Vereadora, Câmara Municipal de Lousada

Firmino Machado 

Médico de Saúde Pública, USP do ACeS Porto Ocidental

Florbela Spratley

Liga de Utentes de Serpa Pinto

José Carlos Vilarinho

Trofa Saúde

Sandra Marinho

Comunicação Social

Sofia Batista

Médica de Família, USF Serpa Pinto

PRELETORES

COMO COMUNICAR EM SAÚDE 
17h30 – 19h00

SALA DE ATOS

Fruto da reforma iniciada em 2005, os CSP têm sido palco de grandes mudanças ao longo dos últimos 

anos, com vista a assegurar respostas de maior proximidade aos cidadãos, orientadas para obtenção 

de melhorias ao nível do acesso e da qualidade dos cuidados prestados, tendo por base o trabalho 

em equipa multiprofissional. Os novos modelos assistenciais contemplam o Enfermeiro de Família, 

como determinante para a adequação das respostas às necessidades em saúde dos cidadãos e das 

suas famílias, sendo imperioso o reconhecimento do Enfermeiro de Família como especialista em 

Enfermagem de Saúde Familiar.

Graça Machado 

Vice-presidente, Ordem dos Enfermeiros

Lucinda Pacheco 

Enfermeira, USF Santa Maria

Manuel Oliveira

Membro da Coordenação Nacional para a Reforma do SNS, área dos CSP 

PRELETORES

ENFERMEIRO DE FAMÍLIA: CONTEXTUALIZAR O PRESENTE PLANEAR O FUTURO 
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GRANDE AUDITÓRIO

Um Serviço Nacional de Saúde (SNS) descentralizado e participado é um princípio constitucional que 

é imperioso concretizar, como fator de eficiência para a administração central e regional, de qualidade 

para os CSP, de proximidade para as comunidades, de satisfação para os cidadãos e de ganhos em saúde 

para Portugal. Os ACeS devem ter a autonomia prevista na estratégia original da Reforma dos CSP e no 

DL 28/2008, constituindo estruturas de apoio, coordenação e avaliação das Unidades Funcionais (UF). 

“Revisitar os ACeS” é um debate inadiável que vai contribuir para que se cumpra a sua verdadeira missão, 

de governação clínica, organizacional e de saúde, para que o conceito de “Autonomia Gestionária” seja 

uma realidade e para que os “contratos-programa” facilitem e garantam uma gestão de proximidade.

Bernardo Vilas Boas 

Médico de Família, USF Serpa Pinto

Carlos Nunes

Diretor Executivo, ACeS de Gondomar

Firmino Machado

Médico de Saúde Pública, USP do ACeS Porto Ocidental

Vítor Ramos

Médico de Família, USF São João do Estoril

PRELETORES

REVISITAR OS ACES 

SALA DO SENADO

O presente estudo, mantém o objetivo de caracterizar o estado da reforma dos cuidados de saúde primários 

(CSP) através da avaliação que os coordenadores das Unidades de Saúde Familiar (USF) fazem do momento 

atual desta reforma. 

A população em estudo são todos os coordenadores de USF em atividade, tendo-se feito um censo e 

inquirido todos os coordenadores.

MOMENTO ATUAL - BARÓMETRO DAS USF

André Biscaia

Médico de Família, USF Marginal

Patrícia Barbosa

Membro da Coordenação Nacional para a Reforma do SNS, área dos CSP 

Pimenta Marinho

Presidente, ARS-Norte

Ricardo Mestre 

Vogal do Conselho Diretivo da ACSS

Tito Fernandes

Enfermeiro, USF Horizonte

PRELETORES

MODERADOR

COMENTADORES
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SALA DO SENADO

O reforço da qualidade dos CSP, fruto da reforma iniciada em 2005, teve como uma das suas mais-

valias a valorização de recursos até esse momento subaproveitados. O Secretário Clínico é disso um 

exemplo paradigmático, no entanto, é imprescindível, no momento atual, que se invista na qualificação 

transversal deste grupo profissional, criando-se condições formais para uma participação mais efetiva e 

geradora de ganhos em saúde e eficiência.

Cidália Mesquita 

Secretária Clínica, USF Famalicão 1

Fátima Garcia

Secretária Clínica, USF Marginal

Helena Almeida 

Secretária Clínica, USF Santa Clara

Rosário Chantre

Secretária Clínica, USF Valongo

Teresa Seixas 

Secretária Clínica, USF Camélias | ERA Norte

Paulo Santos

Secretário Clínico, USF São João do Porto

PRELETORES

SECRETÁRIOS CLÍNICOS: CARREIRA, O PILAR DA EXCELÊNCIA 

14 maio - SÁBADO

09h00-10h15

SALA DE ATOS

Pretende-se com este evento promover o debate acerca do desenvolvimento atual e futuro dos sistemas 

de informação nos CSP. Durante o mesmo discutir-se-ão questões centrais tais como: estratégia atual 

para as TIC da saúde e para os CSP; programa de desenvolvimentos TIC para os CSP; posição da USF-AN 

sobre as TIC/SI para os CSP, sua conceção e desenvolvimento.

Diogo Urjais 

Enfermeiro, USF D. Diniz

Henrique Martins 

Presidente do Conselho de Administração dos SPMS

José Luís Biscaia

Membro da Coordenação Nacional para a Reforma do SNS, área dos CSP

Hugo Rodrigues 

Médico de Família, UCSP São João da Pesqueira

Sílvia Dias

Enfermeira, USF Sudoeste

PRELETORES

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
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GRANDE AUDITÓRIO

A gestão de processos assistenciais é conhecida como uma garantia de melhoria contínua de cuidados 

com ganhos em saúde. Impera capacitar as equipas de uma cultura de partilha de boas práticas, de 

atitudes proactivas na área da gestão por processos assistenciais e de valorização e reconhecimento de 

boas práticas nas áreas de governação clínica e de saúde.

Dulce Pinto

Diretora Executiva, ACeS Porto Oriental

Ricardo Mexia

Presidente, Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública

Vítor Ramos 

Médico de Família, USF São João do Estoril

Mário Rua

Enfermeiro, USF Pedras Rubras

COMENTADORES

GOVERNAÇÃO CLÍNICA E DE SAÚDE NAS USF

Ricardo Metre

Vogal do Conselho Diretivo da ACSS

Cristina Afonso

Enfermeira, USF Manuel Rocha Peixoto

Henriqueta Figueiredo

Docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto

PRELETORES

MOMENTO LÚDICO
Mordomia do São Gonçalinho

AVEIRO DE HONRA

09h00-10h30

MODERADOR

MODERADOR

MODERADOR

MODERADORES
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SALA DO SENADO

Pretende-se que os profissionais de saúde divulguem boas práticas e experiências inovadoras nas 

unidades de saúde dos CSP, baseadas nos “Setes Pilares” que conduzem o 8º Encontro, através da 

apresentação das comunicações relativas aos pósteres selecionados.

ACONTECE (Comunicações em Póster)

10:30– 13h00

GRANDE AUDITÓRIO

A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários tem vindo a mudar o panorama na Saúde como nenhuma 

outra reforma anterior na Saúde conseguiu desde a criação do Serviço Nacional de Saúde. Longe de estar 

concluída, esta reforma permitiu alterar de forma indelével o paradigma da organização deste nível de 

cuidados, introduzindo melhorias significativas ao nível da acessibilidade, qualidade e satisfação de 

utentes e profissionais. Mantendo-se inalterada a disposição e motivação para continuar a construir 

processos de mudança aliados à inovação, desenvolvimento e sustentabilidade de um serviço público, 

geral e universal, importa agora refletir e definir os objetivos para a sua evolução a favor de uma melhor 

saúde em Portugal.

João Rodrigues

Presidente da USF-AN

Adalberto Campos Fernandes

Ministro da Saúde

PRELETORES

O FUTURO HOJE: CSP 2026
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10h30 – 10h40
Assinatura de protocolos – UA/DECO/ACSS 

10h40 – 11h00
Conferência
Rui Mota Cardoso
Professor Catedrático, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

11:00-13:00

MOMENTO ATUAL

Henrique Botelho

Coordenador Nacional para a Reforma do SNS, área dos CSP

Marta Temido 

Presidente da ACSS

Pimenta Marinho 

Presidente da ARS-Norte

Sílvia Carvalho

Médica de Família, USF Alfena

MODERADORES João Rodrigues 

Presidente da USF-AN

José Carlos Marinho

Médico de Família, USF Santa Joana

PROJETAR O FUTURO

INTERVENIENTES
DA PLATEIA

Bruno Santos 

DECO 

Carlos José Faria Diogo Cortes 

Presidente, SRC-Ordem dos Médicos 

Ana Paula Martins

Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

José Carlos Martins 

Presidente, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) 

José Frias Bulhosa 

Conselho Deontológico e de Disciplina, Ordem dos Médicos Dentistas 

José Gaspar Ferreira 

Comissão de Utentes de Saúde de Vale de Cambra 

Graça Machado 

Vice-presidente, Ordem dos Enfermeiros 

Merlinde Madureira 

Presidente, Federação Nacional dos Médicos (FNAM) 

Miguel Guimarães 

Presidente, SRN-Ordem dos Médicos 

Miguel Rego 

Membro do Conselho Geral, Ordem dos Nutricionistas

COMENTÁRIOS FINAIS

MOMENTO MUSICAL
Escola de Dança LPstudio

Momento atual e Projetar o Futuro
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com o apoio de:
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contacte-nos

www.usf-an.com
geral@usf-an.pt

facebook.com/USFAN
twiter.com/USF_AN



 

Juntos somos mais fortes


