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Proposta 6- Formar Mais & Formar Melhor- Literacia em Saúde 

 
Proponentes: 
Lisete Berenguer- 48059 
 
Âmbito:  
Promoção da Qualidade dos Cuidados de Saúde e da literacia em saúde. 
 
Público-alvo: 
Profissionais de Saúde do Centro de Saúde de Câmara de Lobos; 
Comunidade de Câmara de Lobos. 
 
Objetivos:  
-Promover a melhoria contínua da Qualidade dos Cuidados de Saúde; 
- Incrementar e potencializar as atividades formativas dos enfermeiros do Centro de Saúde de 
Câmara de Lobos; 
- Promover a literacia em Saúde dos profissionais/clientes/comunidade. 

 
Descrição da proposta/projeto: 
A formação contínua e em especial a formação em serviço, constituem uma das principais 
ferramentas para promover na equipa de Enfermagem a mudança de comportamentos, 
sobretudo se se conseguir envolver e motivar os profissionais, de modo a que estes não se 
sintam “forçados” a assistir à formação pela necessidade de cumprir um agendamento.  
Deste modo, a formação em serviço deve ser realizada no contexto laboral, tendo em vista a 
produção do saber, de forma pertinente, adequada às necessidades dos elementos do serviço e 
da instituição, de maneira a refletir e valorizar as suas necessidades formativas, impedindo que 

seja apenas uma combinação de temas soltos que apontam cumprir uma calendarização.  
O Centro de Saúde de Câmara de Lobos neste momento não dispõe dos meios audiovisuais 
necessários para a realização da formação em serviço, sendo necessário recorrer a empréstimo 
com muita antecedência e, por vezes, não é possível requisitar na data planeada ou requisitar 
para uma formação não planeada antecipadamente. Deste modo, o acesso à formação fica 
limitado. 
De igual modo, nas Sessões de Educação realizadas pelo enfermeiro em contexto comunitário, 
os meios audiovisuais assumem suma importância. E as limitações de acesso aos meios 
audiovisuais são sobreponíveis aos da formação em serviço. 
Deste modo percebe-se a pertinência deste projeto, que tem como principal objetivo a melhoria 
contínua da Qualidade dos Cuidados de Saúde, onde proponho incrementar e potencializar as 
atividades formativas dos enfermeiros do Centro de Saúde de Câmara de Lobos e promover a 
literacia em Saúde dos profissionais/clientes/comunidade. 
 
Previsão de custos: 1279,42 € (mil duzentos e setenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos). 

 
Indicadores de avaliação: 
- Aumento do nº de iniciativas formativas em serviço; 
- Aumento do nº de iniciativas formativas na comunidade; 
- Aumento do nº de profissionais envolvidos na formação em serviço; 
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- Nível de satisfação dos enfermeiros em relação à formação em serviço; 
- Nível de satisfação dos utentes em relação às sessões de formação. 
 


