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O Despacho n.º 6430/2017 de 17 de julho de 2017, do Secretário de Estado da Saúde, determina
que, durante dois anos, seja implementado um projeto-piloto denominado «Literacia para a
Segurança dos Cuidados de Saúde», com o objetivo de promover o aumento da cultura de
segurança do ambiente interno das unidades prestadoras de cuidados de saúde, através do
reforço do poder de participação dos cidadãos e das suas famílias, enquanto legítimos
utilizadores do Sistema de Saúde.
Considerando que a coordenação da execução do projeto-piloto «Literacia para a Segurança dos
Cuidados de Saúde» e a sua avaliação foi incumbida à Direção-Geral da Saúde, determino, na
sequência do meu Despacho n.º 13 de 26 de julho de 2017, que atribuiu a coordenação científica
do referido projeto-piloto à Professora Doutora Margarida Eiras, que a equipa técnica que lhe
presta apoio seja constituída pelos seguintes elementos:
a) Dr. Filipe Morais de Figueiredo, do ACES Algarve I – Central;
b) Dra. Lara Alexandra Marçal Tomás Martins, do Hospital das Forças Armadas (Pólo de
Lisboa);
c)

Dra. Ana Isabel Fernandes da Silva Bento, do Hospital de Santarém.

Os elementos que integram a mencionada equipa exercem as suas funções no seu horário de
trabalho junto do Departamento da Qualidade na Saúde, não lhes sendo devida remuneração
adicional, mas com direito ao abono de ajudas de custo e deslocações suportadas pela DirecçãoGeral da Saúde.

Francisco George
Diretor-Geral da Saúde
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