
CONVITE 

Ser utente - 
     que direitos/deveres! 
 
 

Orador 

Jorge Simões – Professor Catedrático da Universidade de Aveiro 

 

Moderadores 

Mesquita Bastos – Médico Cardiologista do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e 

Professor da Universidade de Aveiro 

Catarina Resende – Diretora de Comunicação no Centro Hospitalar do Baixo Vouga 

 

Painel de discussão 

Frederico Cerveira – Diretor Clínico Centro Hospitalar do Baixo Vouga 

José Carlos Marinho – Coordenador da USF de Santa Joana, ACES Baixo Vouga 

António Nabais – Representante da Comissão de Utentes de Saúde de Aveiro 

 

Dê-nos a honra da Sua companhia!  

 

Se necessitar de certificado de presença envie email para estatisticamedica@ua.pt com a    

indicação de qual o seminário para que se inscreve, nome, email, telemóvel (campo não      

obrigatório) e local de trabalho.  

 

Para mais informações, contacte o Gabinete de Comunicação do CHBV, através do email         

comunicacao@chbv.min-saude.pt ou do telefone 234 378 380 

 

Numa organização conjunta entre a Universidade de Aveiro, o Centro       

Hospitalar do Baixo Vouga, Agrupamento de Centros de Saúde de Aveiro e 

Câmara Municipal de Aveiro está a decorrer o Ciclo de Seminários MELHOR 

SAÚDE, COM MELHOR DECISÃO.  

No próximo dia 22 de fevereiro, às 17h00, no Salão Nobre do Centro Hospita-

lar do Baixo Vouga vai realizar-se mais uma sessão, sendo que, desta vez, a    

discussão vai centrar-se no tema Ser utente - que direitos/deveres? 

Num mundo cada vez mais global e tecnológico, com a Medicina a avançar com bom ritmo e 

cada vez mais tecnológica, com o empoderamento dos utentes, mas também das diferentes   

classes profissionais ligadas à Saúde, vale a pena refletir e discutir o papel da utente no que   

concerne aos direitos e aos deveres. Os seminários são completamente abertos à participação 

de utentes, profissionais, instituições de solidariedade social e outras, estudantes, investigadores,    

gestores. Enfim, todos quantos acreditem que é na troca de ideias, experiências e vontades que 

se desenha o futuro. 

A Sua participação é importante e                                                       

a Sua presença honrar-nos-á bastante.  
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