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Caras e caros associadas 
e associados,
Mais um ano que está a terminar 

e é hora de fazermos um balanço 
do que foi 2021 e o que projetamos 
para 2022. 

A pandemia que nos continua a 
assolar, começou de forma severa, 
mas ao mesmo tempo a vacinação, 
apesar de muitas questões, trouxe a 
esperança de aos poucos voltarmos 
a ter as nossas vidas de volta.

A nível laboral foi mais um ano 
em que os políticos aprovaram 
ou pactuaram com mais um justo 
aumento do salário mínimo, mas 
ao mesmo tempo ignoraram quem 
anda acima dos mínimos e por 
muitas razões merece ser destacado 
de quem começa sem qualquer 
qualificação.

Da esquerda à direita, com 
o Presidente da República, por 
nós reeleito em janeiro, ninguém 
defende intransigentemente aquilo 
que consideramos como mínimos, 
que era a atribuição em todas as 
posições de valor igual ao aumento 
do SMN.

A revisão das carreiras ainda não 
passou de uma intenção o mesmo 
acontecendo com o SIADAP que 
ao fim de tantos anos continua em 

muitos casos sem ser aplicado, com 
a sua revisão a saltar de reunião 
em reunião sem que se veja luz ao 
fundo do túnel.

A aplicação do ACT para os 
hospitais EPE, continua a gerar 
bastante conflitualidade com 
recursos à via judicial, porque 
algumas administrações teimam 
em apresentar números à custa 
dos trabalhadores e da parte da 
Senhora Ministra da Saúde não dá 
ordens para que todos tenham um 
tratamento uniforme, assim como 
não o fez aquando da atribuição do 
prémio com múltiplas injustiças 
por nós denunciadas e reclamadas.

A abertura das inscrições na 
ADSE para os trabalhadores com 
CIT, foi sem dúvida o mais positivo 
e veio concretizar o que sempre 
defendemos e porque lutamos.

A NÍVEL SINDICAL 
CONTINUAMOS A DEFESA 
DOS NOSSOS ASSOCIADOS 
E SÃO MUITAS AS CAUSAS 
EM QUE OBTIVEMOS SUCESSO. 
A NECESSIDADE DE MELHORAR 
ESTARÁ SEMPRE NA NOSSA 
MENTE E RECONHECEMOS 
QUE TEMOS MUITO TRABALHO 
A FAZER.

Na defesa da carreira especial de 
Técnico Administrativo da Saúde, 
já fizemos algum caminho, já 
começamos repetidamente a ouvir 
falar nela, mas temos de continuar 
a abordagem desta questão com os 
nossos parceiros da FESAP e da UGT 
traçando uma linha do tempo que 
seja razoável para o conseguir.

Acreditamos que vamos 
conseguir o que todos os 
Administrativos da Saúde anseiam 
e para isso acontecer temos a noção 
que é necessário intensificar a 
atitude de todos os intervenientes, 
da ASPAS, dos nossos parceiros e de 
todos nós que fazemos parte deste 
grupo profissional, unindo-nos em 
torno de um objectivo comum. 

O CAMINHO A PROSSEGUIR 
NÃO É FÁCIL, MAS UNIDOS
ACREDITEM QUE SÓ UNIDOS 
SERÁ POSSÍVEL.

Nós acreditamos e contamos 
com todos para seguir em frente 
fazendo de 2022 um ano de 
referência positiva.

Saudações para todos vós com 
votos de boas festas e um novo ano 
com muitos sucessos.

NOTA DA 
DIREÇÃO
POR LUIS 
GRABULHO

LUIS
GRABULHO
PRESIDENTE 

DA ASPAS

Nota da Direção por Luis Grabulho
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Caros sócios e leitores 
da revista ASPAS,
Mais um final de ano, mais um 

“balanço” final sobre o ano que 
agora termina? Não este ano, não! 
À data em que escrevo estas linhas 
está na sua reta final, e foi um ano 
cheio de “muito”: para cada um de 
nós aconteceu “muito”, cabe assim 
a cada um de nós, ver o presente 
numa perspetiva de “valorizar” o 
que temos e nos ficou desse ano…

PEDIRAM-NOS
“BOM RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL E 
INTERPROFISSIONAL, 
AO TRABALHO COORDENADO 
E AO COMPROMISSO COM UMA 
CONSTANTE MELHORIA DOS 
PROCESSOS EM SAÚDE” 
(COMPROMISSO PARA 
A HUMANIZAÇÃO 
HOSPITALAR-04/09/20219)

AFIRMARAM QUE
“OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SÃO O EIXO FUNDAMENTAL DA 
PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS 
DE SAÚDE HUMANIZADOS AOS 
DOENTES E DEVEM PAUTAR 
A SUA AÇÃO, ATITUDES E 

COMPORTAMENTOS POR 
VALORES HUMANOS, ÉTICOS 
E CULTURAIS, SENDO QUE O 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL DEVE 
SER IGUALMENTE ORIENTADO 
POR CRITÉRIOS DE DECISÃO E 
DE AÇÃO BASEADOS NO MELHOR 
DA EXPERIÊNCIA CLÍNICA E DOS 
AVANÇOS DO CONHECIMENTO 
HUMANO” 
(COMPROMISSO PARA 
A HUMANIZAÇÃO 
HOSPITALAR-04/09/20219)

No entanto, todos sabemos 
que sendo as organizações de 
saúde, espaços privilegiados de 
troca de experiências devido à 
grande diversidade de relações 
interpessoais e à sua complexidade, 
se forem orientadas de forma 
pouco eficaz, poderão atuar 
como fatores desestabilizadores 
da reprodução de boas práticas, 
configurando contextos de possível 
redução do sucesso das atividades a 
desenvolver. 

E É ISSO QUE ACONTECE: 
PEDEM-NOS SEMPRE 
MAIS E MELHOR.

No entanto, continuam a não se 
desenvolver formas de organização 
do trabalho potenciadoras do 
trabalho interdisciplinar, assentes 
em normas explícitas, escritas e 
discutidas entre todos em que as 
hierarquias sejam configuradas 
em função da complexidade do 
trabalho a desenvolver.

Fomentar momentos de 
reflexão, debate, análise e 
avaliação entre os profissionais 
sobre a capacidade de trabalhar 
em conjunto, de forma a garantir 
o empenho e o envolvimento de 
todos.

Qualquer equipa 
multidisciplinar de saúde só 
tem êxito se envolver e valorizar 
a dimensão do fator humano 
(médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais, assistentes operacionais, 
administrativos, etc.) não podendo 
esquecer que a razão de todo o 
sistema é o doente.

O ADMINISTRATIVO 
É PARTE FUNDAMENTAL 
DA EQUIPA! 
ACREDITE EM SI, 
SENÃO NINGUÉM O FARÁ…

EDITORIAL
POR TERESA 
SANTOS SILVA
ASSISTENTE TÉCNICA DO 
CHEDV, VICE-PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO 
SINDICAL DO PESSOAL 
ADMINISTRATIVO DA 
SAÚDE E MEMBRO DO 
CONSELHO CONSULTIVO 
DO CENTRO HOSPITALAR 
DE ENTRE DOURO E VOUGA.  

TERESA
SANTOS

SILVA

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, mas 
não são históricos, os homens se sabem 
inacabados. Têm a consciência de sua 
inconclusão. Aí se encontram as raízes 
da educação mesma, como manifestação 
exclusivamente humana. Isto é, na 
inconclusão dos homens e na consciência 
que dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84).

PAULO 
FREIRE

Editorial por Teresa Santos Silva

Paulo Freire
Filósofo e Pedagogo Brasileiro

SOMOS O QUE 
DIARIAMENTE 

FAZEMOS E ESTAMOS 
EM PERMANENTE 

CONSTRUÇÃO:

CABE A CADA 
UM DE NÓS 

QUERER 
“SER MAIS”

APELO A TODOS QUE PARTICIPEM 
NA PRÓXIMA EDIÇÃO DESTA REVISTA.
ACEITE O DESAFIO E ENVIE-NOS O SEU 
TESTEMUNHO PARA OS ESPAÇOS: TESTEMUNHO 
E CENAS DO QUOTIDIANO DO AT*
O meu muito obrigada a todos os que colaboraram nas nossas 
páginas desta edição, enriquecendo esta partilha de vivências, 
experiências e saberes.

5 

*pretende-se relatos reais com mensagens construtivas 
e episódios divertidos ou pitorescos que queiram partilhar. teresa.santos@aspas.pt
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Lei n.º 31/2021, 
de 24 de maio

Simplificação dos 
procedimentos associados 

ao reconhecimento das 
qualificações profissionais

LEGISLAÇÃO

Lei 
n.º 30/2021, 

de 21 de maio
Altera o Código 
dos Contratos 

Públicos

Lei n.º 27/2021, 
de 17 de maio

Carta Portuguesa 
de Direitos Humanos 

na Era Digital

RESUMO 
DA LEGISLAÇÃO 

RELEVANTE PARA 
TRABALHADORES

1º SEMESTRE 
DE 2021

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Legislação por Francisco Meira

Decreto-Lei n.º 54-B/2021
de 25 de junho

Prorroga o regime excecional de 
recrutamento de trabalhadores 

para o Serviço Nacional de Saúde

Portaria 
n.º 135/2021

de 29 de junho
Estabelece um incentivo 

de saúde primários, 
regulB/2020, de 31.12 

(Orçamento de Estado 
para 2021)

Despacho n.º 8053- 
-A/2021, de 13.08

Clarifica que a prestação 
de trabalho no âmbito dos 

serviços de atendimento ao 
público não é compatível 

com teletrabalho
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A síndrome do burnout é 
uma situação caracterizada por 
exaustão física, emocional ou 
mental do trabalhador provocada 
pelas condições de trabalho. Este 
fenómeno é já descrito como 
doença por parte da Organização 
Mundial de Saúde. A doença foi 
identificada e classificada, pela 
primeira vez, pelo psiquiatra e 
psicoterapeuta norte-americano 
Freudenberger, já em 1974, 
integrando-a juridicamente nas 
doenças profissionais. 

Freudenberger definiu-a como “um 
estado de esgotamento físico e mental 
cuja causa está intimamente ligada à 
vida profissional”.

Apesar da vasta legislação 
protetora dos trabalhadores e 
respetivas garantias constitucionais 
hoje vigentes, o trabalhador da 
atualidade apresenta, cada vez 
mais, sintomas de doenças do foro 
psicológico e emocional, agravada 
pela pandemia do Covid-19, em 
particular para os trabalhadores 
em regime de teletrabalho, não 

espaço
opinião

FRANCISCO
MEIRA 

ADVOGADO 
DA ASPAS

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Espaço Opinião por Francisco Meira

só por estarem mais isolados, 
afastados do convívio social, bem 
como a incapacidade de “desligar” 
do trabalho, provocando maior 
exaustão e esgotamento. 

Os sintomas de burnout 
podem variar desde a tristeza, 
irritabilidade, dificuldade 
de atenção e concentração, 
dificuldades de memória, à apatia 
e o isolamento social e, ainda, 
desmotivação e o consequente 
absentismo, menor entusiasmo, 
empenho e eficácia profissionais. 
Estes sintomas surgem, 
frequentemente, em contextos 
de trabalho em que as pessoas 
são dirigidas para atividades que 
sentem como desagradáveis, ou são 
injustamente avaliadas (ou sentem 
a avaliação como tal), ou é-lhes 
exigido um tempo de trabalho 
excessivo sem que os superiores 
exprimam qualquer tipo de 
gratidão pela dedicação da pessoa, 
ou é-lhes solicitado que executem 
ações que vão contra os princípios 
da mesma. 

Há, no entanto, profissões 
mais propensas a esta síndrome. 
Tradicionalmente, as profissões que 
exigem um maior envolvimento 
direto e intenso, como os 
profissionais de saúde, os policiais 
e os profissionais de educação, 
seriam os mais suscetíveis a 
desenvolverem esta doença. 

A existência de más condições 
de trabalho é frequentemente 
indicado como principal causa 
de burnout entre profissionais de 
saúde, mas existem outros fatores 
potenciadores desse fenómeno, 
como o trabalho por turnos, a não 
realização no trabalho, expectativas 
defraudadas, esgotamento, 
inquietação, frustração, condições 
de precariedade laboral, medo de 
ser despedido, entre outros. 

De forma inovadora no nosso 
país, já em 1 de fevereiro de 2018 
a Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira aprovou a 
resolução 7/2018/M, recomendando 
ao Governo da República o 
reconhecimento da síndrome 
de burnout como acidente de 
trabalho, designadamente que: 

a) Desenvolva as ações necessárias 
tendo em vista o reconhecimento 

do nexo causal entre a síndrome de 
burnout e a sua classificação como 
doença de trabalho, para incluir grupos 
profissionais que sejam potencialmente 
vítimas da síndrome de burnout na 
definição de grupos de trabalhadores 
aos quais deve ser conferida assistência 
técnica específica e diferenciada para 
esta síndrome pelo Serviço Nacional 
de Saúde, sem que a sua carreira seja 
prejudicada e sem que lhes sejam 
cobrados encargos adicionais, por 
forma a promover a sua saúde no seu 
contexto geral e laboral; 

b) Desenvolva as diligências 
necessárias para que os lesados 
possam ter direito aos necessários 
apoios públicos devido à síndrome de 
burnout, de acordo com a legislação 
em vigor que regulamenta a reparação 
de acidentes de trabalho, incluindo 
aspetos relacionados com a reabilitação 
e reintegração dos profissionais.”

Não se conhecem quaisquer 
medidas legislativas que tenham 
acolhido tal recomendação. Não 
significa isto que os trabalhadores 
estejam desprotegidos, antes 
pelo contrário. Simplesmente 
este fenómeno não está 
individualmente autonomizado 
e regulamentado na legislação 
laboral. Podemos encontrar 
proteção jurídica que previne e 
combate os fatores que possam 
prejudicar a saúde e segurança dos 
trabalhadores, designadamente 
na Lei 102/2009, de 10.09, que 
estabelece o regime jurídico 
da promoção e prevenção da 
segurança e da saúde no trabalho, 
para todos os trabalhadores, 
independentemente da natureza do 
vínculo laboral.

No plano jurídico, a forma mais 
fácil de combater e prevenir o 
burnout é denunciar à Autoridade 
para as Condições de Trabalho, a 
qual detém competência exclusiva 
de fiscalização e sancionamento 
nesta matéria, quer sejam 
entidades privadas, quer sejam 
entidades públicas. Por outro lado, 
os trabalhadores podem sempre 
recorrer a tribunal, quer para fazer 
cessar o problema, quer para pedir 
a condenação do empregador no 
pagamento de compensações por 
danos morais e indemnizações por 
danos patrimoniais.

SÍNDROME 
DE "BURNOUT"
“UM ESTADO DE 
ESGOTAMENTO FÍSICO 
E MENTAL CUJA CAUSA 
ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA 
À VIDA PROFISSIONAL” 

“(...) O TRABALHADOR DA 
ATUALIDADE APRESENTA, 
CADA VEZ MAIS, 
SINTOMAS DE DOENÇAS 
DO FORO PSICOLÓGICO 
E EMOCIONAL (...)”
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OLÁ, O MEU NOME É SUSANA PINHO, 
TENHO 41 ANOS, SOU ENFERMEIRA 
ESPECIALISTA EM SAÚDE MATERNA, 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA E 
HÁ MAIS OU MENOS 1 ANO DECIDI 
ABRAÇAR UMA NOVA PROFISSÃO, 
HEALTH COACH. 
ATUALMENTE ENCONTRO-ME 
A DESENVOLVER UM PROJETO PESSOAL 
ONDE TENHO COMO PRINCIPAL 
OBJETIVO AJUDAR MULHERES 
A ELEVAR O SEU POTENCIAL DE SAÚDE 
FÍSICA, MENTAL E EMOCIONAL, ATRAVÉS 
DE UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
QUE CONJUGA A NUTRIÇÃO 
INTEGRATIVA E OUTRAS 7 IMPORTANTES 
ÁREAS DO CICLO DA VIDA.

desenvolvimento
pessoal

email 
susanamocpinho@gmail.com

facebook
susana.healthcoach

instagram
susana.health.coach

SUSANA
PINHO

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Desenvolvimento Pessoal por Susana Pinho

EQUILÍBRIO 
ENTRE VIDA 
PROFISSIONAL 
E PESSOAL 
EM 7 PASSOS

Hoje, sabemos que todas as 
áreas do ciclo da vida afetam direta 
ou indiretamente a nossa saúde e 
que todos os pormenores contam 
para a nossa história. É, por isso, 
cada vez mais importante olharmos 
para a nossa saúde como um todo, 
de forma integrada.

Com origem na década de 60, 
a roda da vida é uma ferramenta 
que nos oferece uma visão holística 
e integrativa de todas as áreas 
que podem afetar a nossa vida e o 
nosso bem-estar em geral. A área 
profissional constitui uma das fatias 
desta roda. Esta ferramenta conduz 
à reflexão e incentiva também ao 
autoconhecimento, pois através 
dela é mais fácil entender em que 
momento da vida nos encontramos 
e para onde queremos caminhar.

Inspirada pela roda da vida, 
e tendo em conta a minha 
experiência intra e extra-hospitalar 
e todos os meus conhecimentos 
adquiridos na área da saúde 
da mulher, considero que, 
quando falamos de saúde, e 

mais concretamente de Saúde 
Integrativa da Mulher, existem 8 
áreas principais a considerar. Dei-
-lhes o nome de 8 Pilares da Saúde 
da Mulher e todos fazem parte da 
tua jornada de saúde e bem-estar 
(emoções, movimento do corpo, 
mindset, nutrição integrativa, 
saúde feminina, espiritualidade, 
profissão/propósito, relações).

O mundo que nos rodeia muda 
constantemente, a uma velocidade 
cada vez maior, e o mundo 
profissional não é exceção. Vemos 
cada vez mais jovens e adultos 
com objetivos, paixões e desejos 
de explorar áreas diferentes, 
gerando pressão para que sejamos 
as melhores em todos os papéis 
que desempenhamos. Porém, isto 
nem sempre se cumpre por falta de 
equilíbrio. 

Com certeza que tu, tal como 
eu e tantas outras mulheres, já 
passaste por uma fase em que a 

tua vida pessoal e profissional se 
sobrepuseram. 

Por vezes, é necessária alguma 
dedicação extra para ultrapassar 
determinados desafios ou para 
alcançar objetivos a que nos 
propusemos. E está tudo bem 
que assim seja. O problema surge 
quando este comportamento 
se torna constante na tua vida 
e perdes esse tal equilíbrio de 
que te falei acima. E aí, entras 
em desequilíbrio. Ora, este 
desequilíbrio tem consequências 
para a tua saúde física e também 
mental, e é um problema em 
crescimento em toda a sociedade 
moderna. 

CONSEQUÊNCIAS 
DA FALTA DE 
EQUILÍBRIO 
ENTRE VIDA 
PESSOAL 
E PROFISSIONAL
É fundamental ter consciência 

de que o nosso trabalho não nos 
pode tirar qualidade de vida e de 
que há limites que não devem 
ser ultrapassados, sob pena de 
trazerem consequências graves 
para a saúde. 

11 
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Algumas destas consequências 
podem ser:

– Problemas físicos;
– Dor lombar e cervical;
– Cefaleias;
– Tendinites;
– Dores musculares;
– Stress;
– Problemas nas relações 
 (familiares e sociais);

– Ansiedade;
– Depressão;
– Burnout.

Não há dúvidas! Mudança 
é a palavra de ordem em prol 
do equilíbrio que todas nós 
procuramos. 

Contudo, a mudança nem 
sempre depende só de nós. A 
introdução massiva das novas 
tecnologias no trabalho e a 
tendência para estarmos sempre 
conectadas é um bom exemplo 
deste facto. O trabalho está cada 
vez mais presente na nossa vida 
pessoal!

MAS SERÁ 
QUE A MUDANÇA 
AINDA ESTÁ LONGE?

Um estudo realizado pela 
Randstad Employer Brand, em 
2017, revelou que a população 
portuguesa ativa aponta como 
critérios mais relevantes na escolha 
de um emprego: a segurança no 
trabalho e um bom equilíbrio entre 
vida profissional e vida pessoal. Isto 
quer dizer que já começámos a dar 
os primeiros passos.

Eu acredito que é possível ter 
uma vida equilibrada e plena, 
com tempo para aquilo que mais 
gostas sem descurar a tua vida 
profissional. O primeiro grande 
passo é tomares consciência da 
presença ou não deste desequilíbrio 
e começares, tu mesma, a dar os 
teus passos para a mudança. Ela 
não vai acontecer de um dia para 
o outro, mas, a partir do momento 
em que consegues estabelecer 
alguns limites e tirem algum tempo 
para ti, já sentirás benefícios. 

7 PASSOS PARA 
EQUILIBRARES 
A TUA VIDA PESSOAL 
E PROFISSIONAL

ESTAS SÃO APENAS ALGUMAS FORMAS 
QUE TE PODEM AJUDAR A CONSEGUIR 
UM MAIOR EQUILÍBRIO ENTRE DUAS 
FATIAS TÃO SIGNIFICATIVAS DO CICLO 
DA VIDA. 

AO TRABALHARES ESTE EQUILÍBRIO, 
VAIS CONSEGUIR MELHORAR A TUA 
SAÚDE EM GERAL E, EM PARTICULAR, 
A TUA SAÚDE MENTAL E O TEU BEM- 
-ESTAR. PORQUE SAÚDE É MUITO MAIS 
DO QUE AUSÊNCIA DE DOENÇA E TU 
ÉS A PERSONAGEM PRINCIPAL DA TUA 
JORNADA.

NÃO CONSEGUIMOS SER BONS 
PROFISSIONAIS SE NÃO ESTIVERMOS 
BEM, SE NÃO CUIDARMOS DE NÓS E 
NÃO RESPEITARMOS O NOSSO TEMPO E 
OS NOSSOS LIMITES.

O TEU TEMPO LIVRE DEVE SER 
DEDICADO ÀQUILO QUE TE FAZ 
SENTIR BEM E TE PREENCHE, E, SE O 
TRABALHO SE ESTIVER A SOBREPOR 
A TUDO, TALVEZ ESTEJA NA HORA DE 
MUDAR. PORÉM, LEMBRA-TE, MESMO 
NA MUDANÇA É FUNDAMENTAL 
RESPEITARES O TEU TEMPO E OS 
TEUS LIMITES, POIS É COM PEQUENOS 
PASSOS QUE SE CONSEGUEM GRANDES 
TRANSFORMAÇÕES.

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Desenvolvimento Pessoal por Susana Pinho

1. PLANEAR A SEMANA

Adquirires o hábito de planear 
a tua semana trará benefícios 
e equilíbrio para todas as áreas 
da tua vida. Uma forma simples 
de reduzires os sentimentos de 
assoberbamento, ou até mesmo 
pressão, é o planeamento e a 
preparação antecipada dos teus 
dias de trabalho, ou seja, trazeres 
mais alguma organização para o teu 
dia a dia.  É fundamental começares 
o primeiro dia da semana (ou, se 
trabalhas por turnos, o primeiro 
dia de trabalho da tua jornada) com 
um planeamento semanal das áreas 
do ciclo da vida que consideras 
importantes para ti (exs.: área 
profissional, tempo para as tuas 
relações e para ti, tempo para as 
rotinas domésticas, etc.).
Fazer listas de todas as nossas 
tarefas pode ser uma excelente 
forma de fazeres este planeamento. 
Leva apenas alguns minutos e 
ajudar-te-á na hora de priorizares 
o que é mais importante e que tem 
realmente de ser feito, em relação 
ao que pode esperar. Garante que 
esta lista inclui todas as atividades, 
incluindo as que te dão prazer e/ou 
te proporcionam descanso.

2. FAZ UMA BOA 
GESTÃO DO TEMPO 

Para garantires que cumpres a 
tua lista, é importante manteres 
a organização. Não precisas de 
fazer tudo ao mesmo tempo e, 
por esta razão, priorizares é uma 
excelente forma de gerires o teu 
tempo. Existem várias formas 
e métodos de o fazeres. O mais 
importante, independentemente 
da forma ou  método que utilizares, 
é que realmente funcione para 
ti. A Matriz de Eisenhower é um 
exemplo simples e que funciona 
bem como ferramenta para 
definires prioridades e gerires bem 
o teu tempo. Experimenta!

3. APRENDE 
A DIZER "NÃO"

“Não” pode ser quase uma palavra 
sagrada que pode salvar o teu dia 

a dia. Contudo, nem sempre é 
fácil dizer “não”, mesmo quando 
queremos efetivamente dizer “não”! 
Por isso, esta é uma aprendizagem 
que deves trazer para ti, mesmo que 
seja desafiante. Começa por dizer 
“não” a coisas ou situações mais 
rotineiras e que para ti não tenham 
grande impacto. Dizer “não” não 
faz de ti uma má pessoa. Pelo 
contrário, faz com que sejas mais 
respeitada pelos outros, pois, em 
primeiro lugar, estás a respeitar-te 
a ti mesma.  Tem em mente as tuas 
prioridades e toma consciência 
sobre se o que estás a aceitar está 
alinhado com os teus objetivos. 
Assim, estarás a reconhecer os teus 
limites e, ao reconhecê-los e ao não 
permitires que sejam ultrapassados, 
vais conseguir mais tempo para as 
tarefas extra trabalho.

4. CUIDA DE TI

Guarda sempre tempo para 
cuidares de ti todos os dias. Incluir 
atividades que te dão prazer, 
mesmo que sejam curtas, no teu 
dia a dia é um hábito fundamental 
para que encontres equilíbrio entre 
as tuas áreas profissional e pessoal. 
Cuidar da tua saúde, física e 
mental, é essencial para que tenhas 
a energia de que precisas para 
cumprires o teu planeamento. Mas, 
acima de tudo, não te esqueças dos 
teus limites.

5. PASSA TEMPO COM 
QUEM MAIS GOSTAS

Não te esqueças deste pormenor na 
lista de que te falei anteriormente. 
Definires algum tempo na tua 
semana para dedicares às pessoas 
de quem mais gostas (família, 
amigos, etc.) é promoveres 
tempo de qualidade que te trará 
motivação para avançares nos teus 
dias, principalmente nos mais 
desafiantes.

6. ESTABELECE 
LIMITES PARA O USO 
DAS TECNOLOGIAS

Não há como negar que vivemos 
na era das tecnologias e das redes 

sociais e que estas nos trouxeram 
inúmeros benefícios a nível 
profissional e, até mesmo, pessoal. 
No entanto, também podem trazer 
consequências menos positivas 
para o nosso dia a dia e bem- 
-estar quando usadas de forma 
descontrolada ou sem regras. 
Irritabilidade, procrastinação, 
stress e ansiedade, distanciamento 
social e falta de foco no momento 
presente são algumas das 
consequências a que me refiro. 
Se a tua área profissional implica 
que tenhas algum perfil numa ou 
em várias redes sociais, a minha 
sugestão é que separes estes perfis 
do teu perfil pessoal e definas 
limites temporais para os utilizares. 
Ao fazeres esta separação, quando 
fores às tuas redes pessoais não 
permitirás que o teu trabalho te 
entre pelo telefone!

7. MANTÉM A POSITIVIDADE 
E PEDE AJUDA

Uma atitude positiva é meio 
caminho andado para lidar com os 
desafios, profissionais e pessoais, do 
dia a dia. Todas temos dias bons e 
menos bons, dias que parecem que 
nunca mais acabam, tarefas que, 
por vezes, se acumulam e que nos 
fazem sentir assoberbadas, vários 
papéis assumidos na nossa vida e 
que, insistentemente, teimamos em 
gerir sozinhas. Mas há sempre algo 
que podemos fazer para melhorar 
esta gestão. Para um pouco. Adota 
esta atitude positiva e reflete sobre 
o teu dia e sobre o que podes fazer 
já para ganhar mais equilíbrio. 
Já pensaste em pedir ajuda e 
delegar algumas tarefas? Nem 
tu, nem nenhuma de nós é uma 
supermulher! Achamos sempre que 
podemos esticar a corda mais um 
bocadinho para além do limite.  E 
pedir ajuda quando precisamos é, 
de facto, um passo difícil para nós, 
quer estejamos a falar de ajuda 
na vida profissional ou pessoal.  
Mas é exatamente este passo que 
deves dar para que o equilíbrio não 
seja uma miragem. Pedir ajuda é 
um sinal de determinação e, até 
mesmo, força, e não um sinal de 
fraqueza!
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HUGO
PINTO

O MEU NOME É HUGO PINTO, E 
PERMANEÇO NA CASA DOS 40 E HÁ 
ALGUNS ANOS DESCOBRI A MINHA 
VERDADEIRA VOCAÇÃO, A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, NA ÁREA DAS TIC. 
TRABALHO COM DIVERSAS ENTIDADES, 
ENTRE AS QUAIS O IEFP, NA FORMAÇÃO 
DE BASE. NA CONTINUAÇÃO DESTA 
COLABORAÇÃO É COM O MAIOR GOSTO 
QUE VOLTO AO VOSSO ENCONTRO. 
SEM ELOQUÊNCIAS DESMESURADAS E 
DENTRO DE UM ESPÍRITO DE PARTILHA 
QUERO CONVOSCO CONTINUAR A 
DESENVOLVER O APETITE PARA O TEMA 
DAS TECNOLOGIAS.

A “MAQUINIZAÇÃO” 
DO HOMEM OU 
A HUMANIZAÇÃO 
DA MÁQUINA? 

Saudações a todos. 
Espero que essa saúde 
continue a ser o fator 
predominante nas vossas 
vidas. 

Neste nosso quarto encontro 
gostaria de começar por 
colocar uma questão:

Devemos dizer a “Maquinização” 
do Homem ou a Humanização da 
Máquina? 

O tema que proponho neste 
nosso encontro é um pouco 
subjetivo, pelo que a opinião 
expressa ao longo das próximas 
linhas é pessoal, mas baseada na 
interpretação da informação de que 
disponho.

Em casa, enquanto teclo 
este texto no meu computador 
portátil, socorro-me dos meus 
headphones bluetooth com redução 
de ruído, a ouvir gratuitamente 
uma sugestão de playlist montada 

espaço
TIC
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no Spotify baseada na música 
que ouço com maior frequência, 
em simultâneo vou vendo pelo 
canto do olho a TV 3D que exibe 
o progresso das atualizações na 
consola de jogos, aproveitando 
a sua porta USB para carregar o 
comando sem fios. Ao meu lado 
“repousam” dois telemóveis, com 
mensagens frequentes de grupos 
de redes sociais, emails que me 
avisam das promoções digitais 
da Black Friday, o calendário que 
me relembra dos compromissos 
assumidos e por cumprir e no pulso 
o smartwatch que vai controlando a 
frequência cardíaca desta vida “tão” 
preenchida.

Com tudo isto, nos últimos 
tempos tem rareado o tempo 
disponível para assistir aos 
programas que a televisão por 
cabo debita, nas centenas de canais 
que o pacote pago mensalmente 
disponibiliza, algo que acontece 
numa generosa parte dos lares 
da atualidade. Não é só por falta 
de tempo, mas porque existem 
alternativas que me permitem 
assistir ao que quero, na altura que 
pretendo. Estou a referir-me tanto 
às plataformas de streaming pagas 
(Netflix, HBO, Disney+, Amazon 
Prime, Apple TV+, SkyShowtime 
em 2022) como a outras gratuitas 
(Youtube, Twitch, Pluto TV, Popcorn 
Flix, entre outros). Uma noite, 
por outra, uma fuga para uma 
sessão de cinema. De certa forma 
as prioridades mudaram, isso 
ou simplesmente é mais simples 
ter as coisas ao nosso alcance do 
que propriamente alcançar o que 
necessitamos.

A propósito de TV, que me 
remete para filmes, que por sua 
vez remetem para cinema, lembro- 
-me do filme de Charlie Chaplin, 
Tempos Modernos. Ocasionalmente 
revisito-o e sempre com o mesmo 
gosto, tanto pelas “parvoíces” que 
o “mudo” Charlie Chaplin me 
habituou, como pela atualidade de 
um filme que datando de 1936 e se 
encontra a dias de fazer 100 anos – 
dias sim, porque os anos parecem 
correr como dias.

A narrativa aborda o período da 
Revolução Industrial, altura em que 

se introduz conceito de produção 
em série, com os trabalhadores 
a executarem uma só tarefa e de 
forma repetitiva e logo é substituído 
por outro trabalhador que vai 
executar os mesmos procedimentos 
enquanto o primeiro faz uma curta 
pausa para a merecida refeição. A 
determinado momento ao dono da 
fábrica é proposta uma máquina 
que irá permitir que o colaborador 
coma enquanto trabalha, dado que 
a máquina se propõe a substituir os 
braços e mãos necessárias para este 
comer. Naturalmente, o processo 
não corre de feição e, entre outros 
motivos, faz com que “Charlot” 
acabe despedido.

Se há 100 anos se debatia a 
“maquinização” do Homem, 
atualmente debate-se a 
humanização das máquinas. Os 
sistemas de Inteligência Artificial 
(IA) já são programados com 
autoaprendizagem e existem já 
sistemas de IA “autoconscientes”.

No entanto, a atribuição 
de competências do Homem a 
máquinas já ocorre há mais de 
200 anos, bastando para isso 
relembrar que é no início do 
século XIX que surge a fiação 
mecanizada, os motores a vapor e as 
primeiras máquinas-ferramentas. 
Evidentemente com o surgimento 
da informática – assim batizada 
pelo cientista da computação 
alemão Karl Steinbuch, em 1956 – o 
progresso atingiu uma evolução 
exponencial, à boleia da Lei de 
Moore, que afirmava que o número 
de transístores dos chips teria um 
aumento de 100%, pelo mesmo 
custo, a cada dois anos. E assim 
as máquinas foram substituindo 
as funções que por muito tempo 
foram exclusivas de trabalho 
manual.

Com isso surgiram novos 
padrões de trabalho com vista ao 
aumento da produtividade, os 
homens e as máquinas passaram 
a ter de conviver, algo que é 
transversal à generalidade das 
profissões. Os novos padrões 
trouxeram máquinas ainda mais 
poderosas e com elas a necessidade 
de colaboradores especializados 
para as operar. 

O confinamento veio 
demonstrar que existe muito 
trabalho a poder ser executado 
remotamente, a partir de um 
qualquer espaço com ligação à 
Internet. De repente o mundo 
parece ter encolhido e a nova 
geração já não conhece fronteiras, 
pois já nasceram no conceito de 
aldeia global, que os progenitores 
foram vendo evoluir. De 
repente um aluno que tem de se 
deslocalizar dentro do país para 
receber a sua instrução superior 
apresenta a mesma dificuldade 
que outro mudar-se para um país 
distante para fazer exatamente 
o mesmo. E isso também se 
aplica aos profissionais. A mão de 
obra portuguesa é amplamente 
cobiçada no exterior e muitos dos 
nossos talentos embarcam em 
“aventuras” na procura de algo 
que não conseguem obter cá. São 
as expetativas de trabalho que 
mudaram, os empregos deixaram 
de ser para a vida e já não são 
exclusivamente para alcançar uma 
estabilidade financeira, mas antes 
o gozo/gosto pelo trabalho que 
procuram desenvolver.

Com a evolução da robótica, 
dos processos de automação e 
da própria IA, serão no futuro as 
máquinas a processar de forma 
imaculada, os propósitos a que 
se destinam. Se os processos de 
qualidade e sem falha entregues 
por essas máquinas for o mesmo 
em qualquer parte do mundo, o 
espaço que sobrará para marcar a 
diferença terá, necessariamente, 
de se centrar no Homem. Portanto 
a aposta na formação contínua, em 
alguns casos, a mudança radical 
de ramo de trabalho, podem ser 
o estimulante necessário para 
combater as dificuldades que o 
futuro possa apresentar. Será o seu 
caso?

Mantenha-se sempre próximo 
dos que mais gosta, observando 
ainda mais as medidas de prevenção 
sugeridas e tenha muita saúde, 
porque tudo mais vem por 
acréscimo.

Até ao próximo contato, 
votos de um Santo Natal 
e um Ano Novo sempre melhor.

Espaço TIC por Hugo Pinto
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" (...) SINTO-ME MOTIVADA 
PARA CONTINUAR A FAZER 
MELHOR E COM QUALIDADE AS 
MINHAS FUNÇÕES ENQUANTO 
ASSISTENTE TÉCNICA."

16 

"(...) SENTI QUE A MINHA PROFISSÃO FAZ SENTIDO. 
(...) UMA FORMA INOVADORA DE ENSINO (...)
APRENDIZAGEM DINÂMICA, INTERATIVA, DIFERENTE, 
(...) TODOS OS DIAS UM DESAFIO, MAS TAMBÉM 
DIVERSÃO, ENTUSIASMO E VONTADE DE SABER MAIS 
E MAIS..."

"(...) É SUPER POSITIVO 
FAZERMOS CURSOS DESTE 
GÉNERO (...) NOS DIAS QUE 
CORREM, É CADA VEZ MAIS 
NECESSÁRIO."

CARLA 
RIBEIRO

"HOJE, SINTO UMA NOVA 
ESPERANÇA!!! ESTOU 
ENTUSIASMADA COM A MINHA 
PROFISSÃO (...)"

GISELA 
FERREIRA

"(...) FAZER COISAS COMO 
ESTA – "FORA DA CAIXA" – É UM 
REFRESH PARA NÓS E PARA O 
BEM-ESTAR DA NOSSA CLASSE, 
QUE TEM IMENSO TRABALHO. 
(...) EU RECONHEÇO VALOR 
NESTA FORMAÇÃO E NA SUA 
CONTINUIDADE (...)"

"(...) OS FORMADORES 
FORAM DE EXCELÊNCIA (...)"

1ª EDIÇÃO DO CURSO 
PRÁTICAS E TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 
NO SETOR DA SAÚDE 
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"TODOS OS ASSISTENTES 
TÉCNICOS SEM EXCEÇÃO 
DEVERIAM PARTICIPAR."

OBRIGADO
PELA VOSSA 

PARTICIPAÇÃO!

17 

"ESTA É UMA DAS FORMAÇÕES QUE RECOMENDO 
A OUTROS PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA 
PERTINÊNCIA DO TEMA E PELO CONTRIBUTO 
QUE É DADO PELO CONJUNTO DE FORMADORES 
QUE INTEGRAM ESTA FANTÁSTICA EQUIPA."

"A REALIDADE É TÃO INCERTA 
E VOLÁTIL NA SAÚDE, E ESTE 
CURSO AJUDOU A DEFINIR AS 
LINHAS ORIENTADORAS."

MARIA INÊS 
ESTEVES

 CARLA 
MORAIS

"(...) POSSIBILIDADE DE 
CONHECER NOVOS COLEGAS, 
TROCAR ENSINAMENTOS, 
PARTILHAR CONTEÚDOS."

"(...) REALIZAR ESTA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
FOI MUITO GRATIFICANTE POIS PARA ALÉM DO 
PRAZER QUE REPRESENTOU ADQUIRIRMOS 
NOVOS CONHECIMENTOS, GARANTIMOS NOVAS 
COMPETÊNCIAS, MUITO ÚTEIS NO NOSSO DIA A 
DIA E COM APLICABILIDADE NAS FUNÇÕES QUE 
DESEMPENHAMOS (...)"

"O FACTO DA FORMAÇÃO SER 
ONLINE, DESENVOLVIDA EM 
AMBIENTE MOODLE E EM 
HORÁRIO PÓS-LABORAL, 
PERMITIU-NOS UMA GESTÃO 
EFICIENTE DO NOSSO TEMPO E 
TORNOU-A MUITO ATRATIVA."

"FOI POSSÍVEL 
APROFUNDAR MELHOR 
AS COMPETÊNCIAS 
INTERPESSOAIS E 
DE COMUNICAÇÃO 
QUE DEVEM ESTAR 
PRESENTES NOS 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE."

SÍLVIA 
INOCÊNCIO

"(...) FOI UMA DAS FORMAÇÕES 
MAIS ENRIQUECEDORAS E 
ABRANGENTES EM QUE TIVE O 
PRAZER DE PARTICIPAR."

NELSON
MATIAS

"DEPOIS DA FORMAÇÃO SINTO 
MAIS CONFIANÇA E SOBRETUDO 
CONHECIMENTO DE CAUSA DAS 
QUESTÕES APRESENTADAS NO 
MEU DIA A DIA PROFISSIONAL."

Curso de Práticas e Técnicas Administrativas da Saúde
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2ª EDIÇÃO DO CURSO 
PRÁTICAS E TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 
NO SETOR DA SAÚDE 

TERMINOU 

A 18/11/2021
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DIÇÃO EM MARÇO DE 2022

Curso de Práticas e Técnicas Administrativas da Saúde

OBRIGADO
PELA VOSSA 

PARTICIPAÇÃO!
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CICLO DE 
ENCONTROS 
NACIONAIS

NO PASSADO DIA 15 DE OUTUBRO 
DE 2021, A ASPAS REALIZOU O 
EVENTO SOBRE “A SAÚDE MENTAL 
NOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE”, 
INTITULADO “SAÚDE MENTAL – 
O NÓS E O VÓS”.

ESTE EVENTO ESTAVA INSERIDO 
NO CICLO DE ENCONTROS NACIONAIS 
SOBRE A SAÚDE MENTAL, LEVADO 
A CABO PELA ASPAS E QUE AINDA ESTÁ 
A DECORRER/REALIZAR, POR VÁRIOS 
PONTOS DO PAÍS. ESTE EVENTO SURGE 
NUM CONTEXTO “PÓS-PANDÉMICO”, 
E DEVIDO A ESSE CONTEXTO 
EXCECIONAL, ACABOU POR SE 
TORNAR NUM DESAFIO PARA A 
ASPAS, POIS ESTE FOI A PRIMEIRA 
FORMAÇÃO PRESENCIAL DEPOIS DE UM 
INTERREGNO DE QUASE 18 MESES.

MARIA 
JOÃO GROU

Revista semestral  O Administrativo da Saúde
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Ciclo de Encontros Nacionais

FIGUEIRA 
DA FOZ
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PORQUÊ ABORDAR 
OU FALAR SOBRE 
SAÚDE MENTAL? 

E PORQUÊ CENTRAR 
ESSA DISCUSSÃO 
SOBRE A SAÚDE 
MENTAL E SEUS 
EFEITOS NUM 
GRUPO ESPECÍFICO 
DE PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE?

As respostas são muito simples: 
1. Este tema ainda está muito 

associado a estigmas, mitos, e 
principalmente a medos. Medos 
esses que partem do próprio doente 
(que pode ser o eu, o tu, o ele ou até 
de nós), medo principalmente de 
ser rotulado ou rejeitado pelos seus 
pares, familiares e amigos, medo do 
que não se entende. No caso muito 
específico do nosso país, latino, 
tendencialmente muito orgulhoso, 
existe também a dificuldade que 
todos nós temos, em pedir ajuda 
por recear que nos apelidem de 
fracos ou incapazes de lidar com os 
obstáculos que a vida nos coloca à 
frente.

2. Durante o contexto 
pandémico os assistentes técnicos 

do SNS, cuidados hospitalares e em 
cuidados primários, depararam- 
-se com cenários para os quais as 
organizações e os recursos humanos 
não estavam minimamente 
preparados. Alterações essas que 
implicaram: constantes alterações 
nos procedimentos de atendimento 
ao público, criação de ADC’S, 
ADR’S, Centros de Vacinação, 
intensificação das consultas por 
telefone, entre outras. 

Para agravar a situação, os 
isolamentos, os confinamentos 
constantes, limitação da liberdade 
individual dos cidadãos, trouxe 
consigo a irritação, a agressão verbal 
e a criação de conflitos.

Tal como já referi, num artigo 
anterior, o assistente técnico é o 

Preletora Dina Inocêncio
Enfermeira

Apresentou o tema 
“Porquê falar de Saúde Mental”.

DINA 
INOCÊNCIO

Preletora Dina Ferreira
Formadora e Líder de Yoga do Riso

Abordou o tema da “Gestão Emocional” e o “Yoga do Riso”.  
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Ciclo de Encontros Nacionais

rosto do SNS, o que se traduz que é o 
primeiro profissional de saúde com 
o qual o cidadão contata. 

Logo é o primeiro a lidar com as 
emoções, frustrações, insatisfação 
dos utentes, familiares, cuidadores 
informais e formais, situações 
associadas a casos mais flagrantes 
de fragilidade emocional, entre 
outros. Enfim na atualidade o 
assistente técnico depara-se com 
questões como: "o que dizer?", o 
que fazer?", "como posso ajudar?", 
enfim toda uma séria de questões 
e de ações perante o qual o seu 
profissionalismo se "vê" colocado 
em causa (será que estarei a fazer o 
correto?).

Todas estas questões fazem 
cada vez mais sentido perante 

este contexto pandémico que nos 
deixou mais ansiosos perante as 
"novidades".

Ao organizar este evento, a 
ASPAS pretendeu ir ao encontro das 
necessidades dos sócios, para que 
pudessem “sentir”, “ver”, que não 
estão sozinhos perante os novos 
desafios. 

Claro está que o sucesso deste 
evento deve-se principalmente 
às preletoras, Enfermeira Dina 
Maria Rocha Inocêncio, que nos 
apresentou o tema “Porquê falar 
de Saúde Mental”, Enfermeira 
Especialista em Saúde Mental e 
Psiquiatria Célia Catarino Querido 
Oliveira, que abordou a necessidade 
de se ter uma “Comunicação 
Assertiva” e à Formadora e Líder 

de Yoga do Riso Dina Ferreira, 
que abordou o tema da “Gestão 
Emocional” e o “Yoga do Riso”.  

Desde já, agradeço a presença 
destas três excelentes profissionais e 
comunicadoras pela dedicação que 
tiveram para com o evento e para 
com os sócios presentes, e agradeço 
aos formandos pela confiança que 
depositaram na ASPAS, manifestada 
através da sua presença. E como não 
poderia deixar de ser o meu sincero 
agradecimento aos membros da 
direção da ASPAS que depositaram 
a sua confiança, para organizar este 
evento, numa sócia iniciante nestas 
iniciativas.

Bem haja a todos. 
Maria João Grou

CÉLIA 
OLIVEIRA

Preletora Célia Oliveira 
Enfermeira Especialista em 
Saúde Mental e Psiquiatria

Abordou a necessidade de se ter 
uma “Comunicação Assertiva”.

DINA 
FERREIRA
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SÃO MIGUEL, 
AÇORES

PEDRO 
CHAGAS 
FREITAS 
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ASSUMINDO 
O COMPROMISSO 
DE ESTAR JUNTO 
DOS NOSSOS SÓCIOS 
PERMITINDO A PARTILHA 
DE EXPERIÊNCIAS 
E TROCA DE IDEIAS 
QUE FAÇAM A ASPAS 
UMA ASSOCIAÇÃO 
MAIS DINÂMICA 
E VERDADEIRAMENTE 
PORTADORA DO 
QUE INTERESSA 
AOS PROFISSIONAIS 
ADMINISTRATIVOS 
DA SAÚDE, FOMOS 
AO ENCONTRO DAQUELES 
QUE EM SÃO MIGUEL – 
PONTA DELGADA SE 
PUDERAM JUNTAR A NÓS!

EM 19/11/2021 REALIZOU- 
-SE UM EVENTO INTEGRADO 
NO “CICLO DE ENCONTROS 
NACIONAIS SOBRE A 
SAÚDE MENTAL NOS 
ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE” 
JÁ A DECORRER EM VÁRIAS 
CIDADES DO PAÍS, CUJO 
GRANDE DESAFIO COMO 
ORGANIZAÇÃO, SERIA NO 
SENTIDO DE PODER ABORDAR 
A QUESTÃO SEM UMA VEZ 
MAIS REPETIR OS TÃO NOSSOS 
CONHECIDOS TERMOS 
“COVID-19” “BURNOUT” 
“DEPRESSÃO”?

QUEM?

Ninguém melhor do que alguém 
que conta o seu percurso de 
falhas e de insucessos, até 
conseguir vender mais de um 
milhão de livros em todo o 
planeta, numa história que 
mistura o humor e a motivação 
para alcançar melhores 
resultados.

O SENHOR PEDRO 
CHAGAS FREITAS 
CHEGOU E COMEÇOU 
POR “LANÇAR O MOTE”:

“CRIATIVIDADE!  
QUEM SABE O QUE É?”

Logo… cabeças se baixaram, 
ombros encolhidos e alguns 
pensaram e outros verbalizaram 
até: “Ser criativos à sexta-feira à 
tarde?!” 

Mas logo, todos foram 
guiados até descobrir como a 
criatividade está em cada um de 
nós, bastando prestar atenção à 
nossa volta… 

De caneta em punho, todos 
ativamente participaram no 
workshop até que o tempo se 
esgotou e sorrisos e risadas 
enchiam o auditório!

Para finalizar a animada tarde, 
seguiu-se a partilha da sua 
palestra

 “SIM, EU EMPURRO PORTAS 
QUE DIZEM PUXE” 

em que o escritor evidencia 
com a sua experiência de vida 
que nada é adquirido, deve 
sim ser trabalhado, sobretudo 
acreditando e persistindo, entre 
tantas outras mensagens que 
aconselhamos ouvir!

SIM O OBJETIVO ALCANÇADO: 
MENTE REVIGORADA! 
OBRIGADA PEDRO CHAGAS FREITAS. 
OBRIGADA AÇORES. 

TERESA SANTOS SILVA

Ciclo de Encontros Nacionais

LISBOA

DEVIDO AO AGRAVAMENTO 
DA SITUAÇÃO PANDÉMICA, 
MUITOS DOS PARTICIPANTES 
PREVISTOS NO EVENTO SOBRE 
SAÚDE MENTAL EM LISBOA 
TERÃO DE ASSEGURAR O 
SEU POSTO DE TRABALHO, 
NÃO PODENDO ASSIM 
COMPARECER. 

PARA QUE TODOS POSSAM 
TER OPORTUNIDADE, 
REAGENDAREMOS 
O ENCONTRO PARA OUTRA DATA. 
 
OBRIGADO PELA VOSSA 
DEDICAÇÃO E VOTOS DE BOM 
TRABALHO.

NOVA DATA EM BREVE
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EVENTO

CANCELADO
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Migrantes - Atendimento 
ao cidadão estrangeiro
pela Enf. Fernanda

FEVEREIRO

E-LEARNING

formação
2021
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Formação

ABRIL

Gestão das emoções
pela Dra. Dina Ferreira

Práticas e Técnicas 
Administrativas 
no Setor da Saúde

MAIO

SETEMBRO

SIADAP 3
pelo Dr. Francisco Meira
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MIGRANTES - ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO ESTRANGEIRO
20 de fevereiro
Horário: 09h-17h
Duração: 7 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Enf. Fernanda

GESTÃO DAS EMOÇÕES
10 de abril
Horário: 09h-17h
Duração: 7 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Dra. Dina Ferreira

COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 
E ASSERTIVIDADE
Não Realizada
Entidade: CECOA

LÍNGUA INGLESA
19 de abril a 14 de junho
Horário: 19h30-22h30
Duração: 50 horas
Entidade: CECOA
Regime: Online

PRÁTICAS E TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 
NO SETOR DA SAÚDE
19 de maio a 28 de junho
Duração: 50 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online

INTRODUÇÃO À PNL 
(PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA)
Não Realizada
Entidade: ASPAS

MIGRANTES - ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO ESTRANGEIRO
29 de maio
Horário: 09h-17h
Duração: 7 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Enf. Fernanda

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
E TELEFÓNICO
19 de junho

Horário: 09h-17h
Duração: 7 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Paulo Rodrigues

GESTÃO DO STRESS 
DO PROFISSIONAL
Não Realizada
Entidade: CECOA

SIADAP 3
7, 8 e 9 de setembro
Horário: 19h-21h
Duração: 6 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Dr. Francisco Meira

CORREIO ELECTRONICO 
E NAVEGAÇÃO WEB
Não Realizada
Entidade: ASPAS

PRÁTICAS E TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVAS 
NO SETOR DA SAÚDE
20 de set. a 18 de nov.
Duração: 50 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online

REGIME GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS NA SAÚDE
9 de outubro
Horário: 09h-17h
Duração: 7 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Dr. Francisco Meira

GESTÃO DO STRESS 
DO PROFISSIONAL
12 de out. a 4 de nov.
Horário: 19h30-22h30
Duração: 25 horas
Entidade: CECOA
Regime: Online

SIADAP 3
3 e 5 de novembro
Horário: 19h-22h
Duração: 6 horas
Entidade: ASPAS
Regime: Online
Formador: Dr. Francisco Meira
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EXCEL BÁSICO 
17 de janeiro (50 horas)
Horário: 18h-22h 
(3x semana)
Regime: Presencial
Local: Vila Nova de Gaia

SIADAP 3 
29 de janeiro 
Horário: 09h-17h
Regime: Presencial
Local: Vila Nova de Gaia

GESTÃO DAS EMOÇÕES 
(YOGA DO RISO) 
7 de fevereiro
Horário: 09h-17h
Regime: Presencial
Local: Coimbra

SIADAP 3 
24 de fevereiro
25 de fevereiro
Horário: 19h-22h
Regime: Online

GESTÃO DAS EMOÇÕES 
(YOGA DO RISO) 
21 de março
Horário: 09h-17h
Regime: Presencial
Local: Vila Nova de Gaia

Formação Certificada não Financiada

FORMAÇÕES 
AGENDADAS

Caros Sócios,
Continuamos abertos a sugestões de formação para todo o País.
Estamos a trabalhar no agendamento de formação para a Zona Sul e Ilhas.

Os trabalhadores da Administração Pública têm direito por cada ano civil, em horário laboral, a um 
crédito para a sua autoformação, de acordo com a legislação em vigor, para a carreira técnica superior 
e para as restantes carreiras nos termos do DL 50/98 e DL 174/2001. Tem direito a horas definidas na 
legilação em vigor.

Sempre que um grupo de sócios (mínimo 15) em qualquer região 
do país pretenda a realização de uma ação de formação, deve fazer 
chegar a proposta ao secretariado. 

PREÇO:
SÓCIOS – GRATUITO
NÃO SÓCIOS – 30,00€/DIA*

*com exceção de uma ação de formação gratuita.
IMPRESSOS: No nosso site www.aspas.pt / (Consulte o nosso regulamento)

Formação
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PRESENÇA 
DA ASPAS 

USF PENACOVA

PRESENÇA 
DA ASPAS 
EM SETEMBRO 

HOSPITAL 
FERNANDO 
FONSECA

HOSPITAL 
DOS COVÕES 

USCP FERNÃO 
DE MAGALHÃES 

USF CRUZ 
DE CELAS 

USF 
MONDEGO
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ASPAS mais próximo

CASA DO POVO DE ARRIFES

CENTRO 
DE SAÚDE 
DA RIBEIRA 
GRANDE

PRESENÇA 
DA ASPAS 
SÃO MIGUEL

CENTRO DE SAÚDE 
DE PONTA DELGADA

U.B.U. VILA FRANCA 
DO CAMPO
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PRESENÇA 
DA ASPAS 
CENTRO SAÚDE 
FIGUEIRA DA FOZ

ASPAS mais próximo

PRESENÇA DA ASPAS 
CENTRO HOSPITALAR VNG / ESPINHO

PRESENÇA 
DA ASPAS 
CENTRO SAÚDE 
LEIRIA
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Já tem o seu 
Cartão BP Bónus?

A ASPAS e a BP estabeleceram um 
protocolo com o objetivo de proporcionar 
aos sócios descontos em combustível.

8 cênt/litro nos produtos BP Ultimate
6 cênt/litro nos restantes combustíveis BP

Conheça todas as vantagens do cartão BP Bónus e solicite o seu gratuitamente.

Protocolos
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Protocolos

A BMA's preocupa-se muito com a poupança 
dos seus clientes, de onde vem essa visão?

A verdade é que acreditamos piamente, e já lá 
vão 12 de anos, que a conf iança está na génese 
do nosso trabalho como mediadores. Agora 
imagine se não houvesse uma preocupação 
constante com os desaf ios que os administrativos 
da saúde possam ter? Não estaríamos de certeza 
a recomendar o melhor. Não o faríamos. 

É por isso que trabalham não só com 
seguradoras nacionais como também 
internacionais?

Claro! Só com uma boa rede de parceiros 
podemos garantir o melhor serviço ao melhor 
preço para o nosso cliente. Os seguros servem 
para proteger as pessoas. O nosso trabalho é 
garantir que na hora do aperto o seguro é um 
facilitador e não um obstáculo.

O que podem os associados da ASPAS esperar 
da parceria com a BMA's?

Todos os administrativos da saúde podem, e 
devem, solicitar uma avaliação dos seus seguros 

gratuita. A verdade é que temos por hábito 
fazer os nossos seguros — habitação, viaturas, e 
outros — e deixamos andar, sem reavaliarmos 
se estão adequados à nossa fase da vida atual, 
se queremos menos ou mais dos seguros, se 
existem outras opções mais convenientes e 
adequadas. 

A BMA's oferece a todos os associados da ASPAS 
uma avaliação gratuita, permitindo assim, 
entender junto de um parceiro de conf iança o 
que têm e o que podem melhorar e de forma 
personalizada, como o nível de poupança.

"Podemos poupar em todas as nossas despesas, incluindo nos 
seguros. A BMA's é prova disso." Ana Teresa Francisco 
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Cenas do Quotidiano de um AT por David Santos

DAVID
SANTOS

CENAS 
DO QUOTIDIANO 
DE UM ADMINISTRATIVO
DA SAÚDE

DAVID SANTOS 
É ARTISTA AUTODIDATA, 
ESCULTOR, PINTOR 
E MÚSICO

facebook
david.bidu.santos
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ASPAS 
Associação Sindical do Pessoal 

Administrativo da Saúde

Secretariado / Sede 
Rua Camilo Vaz, 25 2º

4430-686 Vila Nova de Gaia

+351 227 133 201
+351 227 133 202

aspas@aspas.pt
www.aspas.pt

facebook.com/aspas.associacao

SINDICALIZAR-SE 
SIM OU NÃO? 
MEDO DE 
REPRESÁLIAS 
POR PARTE DO 
EMPREGADOR?
SABIAS QUE...

A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA RECONHECE AOS 
TRABALHADORES A LIBERDADE 
SINDICAL, CONDIÇÃO E GARANTIA 
DA CONSTRUÇÃO DA SUA 
UNIDADE PARA DEFESA DOS 
SEUS DIREITOS E INTERESSES. 
SÃO ENTIDADES INDEPENDENTES 
DO PATRONATO, DO ESTADO, 
DA RELIGIÃO, DOS PARTIDOS 
E ASSOCIAÇÕES POLÍTICAS, 
CONTRIBUINDO PARA A UNIDADE 
DAS CLASSES TRABALHADORAS.

OS TRABALHADORES QUE 
NÃO ESTEJAM INTERESSADOS 
NO SISTEMA DE COBRANÇA 
DE QUOTAS ATRAVÉS DA 
EMPRESA, PODERÃO PAGÁ-LAS 
DIRETAMENTE NO SINDICATO, 
OU ATRAVÉS DOS DELEGADOS 
SINDICAIS, TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA OU OUTROS MEIOS À 
DISPOSIÇÃO. 

(ART.º 457.º DO CT;  ART.º 548.º 
E 459.º DO CT)

SINDICALIZA-TE!

BOAS
FESTAS!


