
WORKSHOPS	APPSP:	
COMUNICAÇÃO	EM	SAÚDE	PÚBLICA	

Objectivos:	

1. Apreender	os	conceitos,	evolução	e	contextualização	da	comunicação	de	ciência;

2. Conhecer	os	princípios	e	técnicas	da	comunicação	de	ciência	fora	do	ambiente	científico;

3. Desenvolver	ferramentas	de	comunicação	estratégica	de	ciência:	falar	em	público,	media	training,	story

telling,	novas	tecnologias	de	informação,	comunicar	com	jornalistas.

Workshop#1:		

10.05.2019 | 14h-18h 

Comunicar	Saúde	Pública	no	Séc.	XXI:	Redes	socias,	Blogs	e	Infografia	

Leonor	Pipa,	Especialista	em	Redes	Sociais	

Leonor	Pipa	é	especialista	marketing	digital	e	em	gestão	de	Social	Media.	
Desenvolve	estratégias	de	conteúdos	para	as	redes	sociais	para	empresas,	
marcas	e	associações	em	diversos	setores	de	atividade.	
Na	área	da	saúde,	foi	responsável	pela	criação,	gestão	e	desenvolvimento	
estratégicos	 da	 página	 de	 Facebook	 No	 Coração	 do	 AVC,	 sobre	 a	
prevenção	 da	 fibrilação	 auricular	 e	 do	 Acidente	 Vascular	 Cerebral.	 A	
página	com	quase	70.000	seguidores,	tem	um	nível	de	engagement	tão	
elevado	 que	 fazem	 dela	 um	 caso	 de	 sucesso	 nacional	 de	 gestão	 de	
comunidades	online.	

João	Moreira	Pinto,	Médico,	Pai	e	Blogger	

João	Moreira	 Pinto	 é	Médico	 Cirurgião	 Pediátrico	 no	 Centro	Materno-
Infantil	 do	 Norte,	 no	 Hospital	 da	 Luz	 Arrábida,	 e	 no	 Hospital	 Escola	
Fernando	 Pessoa.	 É	 também	 Professor	 Auxiliar	 de	 Cirurgia	 no	 Centro	
Hospitalar	 Universitário	 do	 Porto.	 Membro	 da	 Direção	 da	 Sociedade	
Portuguesa	de	Cirurgia	Minimamente	Invasiva.		
Pertence	 à	 Direção	 da	 ONGD	 Health4Moz,	 e	 participou	 no	 Health	
Parliament	 Portugal	 como	 Membro	 da	 Comissão	 das	 Tecnologias	 de	
Informação.	É	autor	do	blogue	E	os	Filhos	dos	Outros.	



Workshop#3:	

24.05.2019 | 14h-18h 

Comunicar	para	o	cidadão	

Débora	Miranda,	Especialista	em	Comunicação	e	Literacia	em	Saúde	

Sara	Sá,	Jornalista	de	ciência	e	saúde	da	Revista	Visão	

Sara Sá é jornalista da revista Visão desde o ano 2000, onde se dedica 
sobretudo aos temas de Saúde e Ciência. Ao longo deste tempo tem tido 
oportunidade de trabalhar em diferentes formatos - imprensa, digital e 
vídeo - bem como de utilizar diversas linguagens ao colaborar não só na 
revista Visão, como nas extensões de marca, Visão História, Visão Júnior e 
Visão Online. No último ano tem estado particularmente dedicada ao novo 
projeto Visão Saúde. É co-autora do livro Cem Mitos Sem Lógica.

Workshop#2:	

17.05.2019 | 14h-18h 

Marketing	social:	uma	ferramenta	para	a	promoção	da	Saúde	

Marta	Salavisa,	Especialista	em	Comunicação	

Especialista em Comunicação e Relações Públicas, trabalha em 
comunicação na área da saúde há mais de 10 anos, e é atualmente 
Assessora de Comunicação na Escola Nacional de Saúde Pública. 
Gestora da campanha de Mass Media do Programa de Promoção da 
Atividade Física, da Direção-Geral da Saúde e Membro da Direção da 
Fundação para a Saúde – SNS.
Coordenou o Canal Mais Saúde, o canal de TV do Alto 
Comissariado da Saúde com emissão nas salas de espera das 
unidades de saúde, prestou consultoria nas áreas das relações públicas, 
marketing e comunicação para diversas empresas da indústria 
farmacêutica, ordens profissionais, associações de doentes e 
sociedades científicas.

Débora Miranda é consultora na área de Comunicação em Saúde. Entre os 
seus atuais projetos encontram-se o apoio à Associação Europeia de Saúde 
Pública e à investigação PINTAR – “Protecting Indonesia from the Threat of 
Antibiotic Resistance”. Débora coordenou a Rede Inteligente para 
Promoção da Literacia em Saúde, na Escola Nacional de Saúde Pública em 
colaboração com o Ministério da Saúde português. Trabalhou como 
jornalista na Alemanha, colaborou com a Comissão Europeia e publicou no 
Boletim da Organização Mundial de Saúde, The Guardian e British Medical 
Journal. Mais tarde trabalhou em Londres, gerindo a disseminação de 
projetos de investigação nas áreas de demência e malária, incluindo na 
London School of Hygiene & Tropical Medicine.



Workshop#4:	

31.05.2019 | 14h-18h 

Saúde	Pública	e	os	Media:	os	jornalistas	são	aliados	

Miguel	Múrias	Mauritti,	Jornalista	de	Saúde	

Director	 do	 jornal	 especializado	 SaúdeOnline,	 e	 responsável	 pela	 secção	
Saúde	do	Jornal	Económico,	foi	ainda	editor-chefe	da	revista	Qualidade	em	
Saúde	e	chefe	de	redacção	de	diversas	publicações,	entre	as	quais	A	Revista,	
Manchete,	Interfarma	e	Jornal	Hospitalar.	

Membro	 do	 Conselho	Nacional	 da	Droga	 e	 Toxicodependência,	 integrou	
ainda	o	Conselho	Consultivo	da	Comissão	Nacional	da	Luta	Contra	a	SIDA.	

Ao	longo	do	seu	percurso	profissional,	participou,	como	orador,	em	mais	de	
duas	 centenas	 de	 conferências,	 nacionais	 e	 internacionais,	 participando	
ainda,	como	palestrante	ou	formador,	com	alguma	assiduidade,	em	cursos	
de	pós-graduação	 e	mestrados	na	área	dos	 sistemas	de	 comunicação	de	
risco	em	saúde,	na	Universidade	de	Coimbra	e	na	Escola	Nacional	de	Saúde	
Público,	UNL.	



Informações	práticas:	

Local:	Escola	Nacional	de	Saúde	Pública,	Universidade	Nova	de	Lisboa,	Av.	Padre	Cruz,	1600-560	Lisboa	

Contacto: T +351 217 512 169, appsp@ensp.unl.pt 

Preço: €35 por workshop (Inscrição 2 workshops: €60; inscrição 4 workshops €110). Inscreva-se aqui. 

Reservamos o direito à confirmação da inscrição. As inscrições são limitadas ao número mínimo de 15 e máximo de 

25 participantes.	




