Vacinação contra a COVID-19: Partilha de
experiências sobre a situação atual em Portugal”
2 Fevereiro, 2021

A AUCC em parceria com a APECSP (Associação Portuguesa Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários) vai
organizar um Webinar “Vacinação contra a COVID-19: Partilha de experiências sobre a situação atual em
Portugal”, no dia 11/02/2021 das 18h00 às 20h00.
Esta sessão foi pensada com o objetivo geral de partilhar e refletir com todos os profissionais dos CSP e da
RNCCI acerca desta importante medida de combate à pandemia.
Para dinamizar este webinar, contamos com um ilustre painel de oradores. Todos na assistência terão
oportunidade de lhes colocar questões no chat.
A inscrição é limitada a 300 participantes e com inscrição obrigatória no link abaixo:
https://forms.gle/nWNZvrXi1KvX37E48
As inscrições são gratuitas para sócios das duas associações com quota de 2021 atualizada. Para não sócios a
inscrição é de 5 euros, mas com dedução desse valor na quota anual. Não perca esta oportunidade de se juntar
às comunidades AUCC e APECSP!
Os inscritos receberão no email os dados de acesso no dia anterior ao evento.

Início – 18h00 – José Lima (Presidente da direção AUCC)
Moderador: Vítor Marques (Direção da APECSP)
• Plano Nacional de Vacinação contra a COVID – 19: Dr. Francisco Ramos (Coordenador da “Task Force” do
Plano Nacional de Vacinação)
• Características e modos de atuação das diferentes vacinas aprovadas: O estado da arte
– Dr. Ricardo Mexia (Presidente direção ANMSP)
• Cuidados, registos, estratégias, condições de preparação e conservação das vacinas para
garantir a sua eficácia:
Nos ERPI: Enf.a Ana Isabel Lima (UCC Coração de Ouro – Gondomar)
Nos profissionais de saúde: Enf.a Manuela Pinto (Serviço Saúde Ocupacional ACeS Baixo Mondego)
Na RNCCI: Enf.a Fernanda Faleiro (Coordenadora ER RNCCI do Algarve)
• Desafios versus estratégias de preparação das USF e UCSP para a campanha de vacinação dos utentes: Enfº
Diogo Urjais (Presidente da direção USF- AN)
Encerramento – 20h00 – Olga Pousa (Presidente da direção APECSP)
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