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O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) participou
ativamente num conjunto de iniciativas levadas a cabo
pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (ARSLVT), em conjunto com os Hospitais e
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Região
de Lisboa e Vale do Tejo, no dia 29 de setembro.
Estas ações outdoor, inseridas nas comemorações do
35º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
tiveram a presença de inúmeros profissionais de saúde
e parceiros que, em conjunto, promoveram na Praça
do Comércio, diversas atividades de carater informativo e cultural.
Assim, decorreram a passagem de vídeos educativos e distribuição de folhetos aos
transeuntes com conselhos para uma vida mais saudável, acompanhados da oferta de
peças de fruta, a atuação da Tuna Mista Académica da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa, a atuação da Seção de Metais da Banda da Polícia de Segurança Pública. Os
doentes do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa contribuíram com uma exposição de
pinturas da sua autoria e foram os protagonistas de uma Dança Terapêutica no local.
Estas atividades encerraram com a realização de um FlashMob, coordenado pela Profª
Fátima Veloso, da Escola de Dança LXDance, que contou com a participação especial de
vários elementos da Operação “Nariz Vermelho”.
Pelas 18h00, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, decorreu a sessão “Lisboa
e Vale do Tejo 35 anos de SNS. Revisitar o passado, desafiar o futuro”, que reuniu vários
dirigentes e personalidades ligadas ao SNS.
A sessão foi iniciada com “Um Olhar sobre os últimos 35 anos do SNS” que contou, na
qualidade de orador, com o Dr. Luís Pisco, da ARSLVT. Posteriormente, usaram da
palavra vários dirigentes do SNS que, sucintamente, abordaram os projetos mais
inovadores de cada uma das instituições presentes na mesa subordinada ao tema “Um
Olhar sobre os Cuidados Primários e Hospitalares da Região de Lisboa”, designadamente:
Dr.ª Rosário Fonseca (ACES Lisboa Central), Dr.ª Manuela Peleteiro (ACES Lisboa Norte),
Dr.ª Fátima Nogueira (ACES Lisboa Ocidental e Oeiras), Dr.ª Teresa Sustelo (CHLC), Dr.
Carlos Neves Martins (CHLN), Dr.ª Maria João Pais (CHLO), Dr.ª Isabel Paixão (Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa), Dr.ª Luísa Coutinho Santos (Instituto de Oftalmologia
Dr. Gama Pinto) e Dr. Francisco Ramos (IPO de Lisboa).
Na sua apresentação sobre o CHLN, o Dr. Carlos Neves Martins salientou a importância
da elevada diferenciação da prestação dos cuidados e dos profissionais afetos à
Instituição, referiu os projetos inovadores e os mais recentes desenvolvimentos na área
da investigação. Foi ainda realçada a ímpar capacidade no ensino e formação pré e pós
graduada, que, associados à elevada diferenciação e excelência na prestação nos
cuidados de saúde, gera a confiança dos utentes na instituição e reforça a reputação do
CHLN.
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No âmbito do programa nacional das Comemorações do 35º Aniversário do SNS, o
Presidente do CHLN, Dr. Carlos Neves Martins, participou igualmente na Conferência
“SNS, 35 anos a cuidar da saúde dos Portugueses” que decorreu no passado dia 15 de
setembro, no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa (UNL), no painel
subordinado ao tema "Sustentabilidade do SNS: uma questão de futuro", moderado pelo
Prof. António Correia de Campos e que contou igualmente com a participação do Prof.
Pedro Pita Barros.

MOMENTOS FOTOGRÁFICOS
15 Setembro 2014 - Conferência “SNS, 35 anos a cuidar da saúde dos Portugueses”

3

29 Setembro 2014 – Praça do Comércio
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29 Setembro 2014 – Auditório Fundação Calouste Gulbenkian
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