Portalegre, 16 de Maio de 2012

Eximos. Senhores,
Nos dias 14 e 15 de Junho de 2012 ir-se-á realizar em Portalegre, a Feira da Saúde do Alentejo,
promovida pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre com a colaboração
da Administração Regional de Saúde do Alentejo e da Câmara Municipal de Portalegre.
Este evento visa:
▪Apresentar serviços e recursos de Saúde;
▪Promover a interação dos serviços de saúde com a população;
▪Sensibilizar a população para a promoção da saúde e alertar para a prevenção de algumas
doenças;
▪Avaliar indicadores de saúde da população;
▪Realizar sessões de esclarecimento.
A comunidade onde nos inserimos está situada na zona interior do Alentejo, com poucas atividades
para dinamização e envolvimento da comunidade, sobretudo relacionadas com a Promoção da
Saúde, pelo que consideramos ser uma mais-valia para a população a realização de um evento desta
natureza.
É com este enquadramento que gostaríamos de dirigir um convite a V. Exas. para participarem com
um expositor na Feira da Saúde do Alentejo. Um expositor de ideias e de iniciativas de interação com
a população, que se assuma como um agente contributivo do desenvolvimento regional e da
promoção da saúde. Salientamos que a participação não envolve qualquer custo direto.
Aguardamos a manifestação da vossa intenção de participar, bem como das atividades propostas
para a dinamização do expositor. Alertamos ainda para o facto de que a aceitação da vossa presença
estará condicionada pelo número de expositores disponíveis, até à data receção da confirmação.
Informamos que as dimensões dos expositores são de 1,5 por 3 metros.
Agradecemos confirmação de presença até dia 31 de Maio.
Poderão sempre contactar-nos, para o correio electrónico - feiradasaude@essp.pt, para que os
possamos ajudar, da melhor forma possível, a preparar a vossa participação, esclarecendo todas as
dúvidas que este convite possa suscitar.
Em simultâneo irá também decorrer o evento científico “Estrutura dos Cuidados de Saúde no
Alentejo: Um Debate Organizacional”, no dia 15 de junho de 2012, no Auditório da Câmara
Municipal de Portalegre, dirigido aos profissionais de saúde. A participação no evento científico
carece de inscrição prévia para o correio electrónico – eventocientífico@essp.pt e é limitada ao
número de lugares da sala.
Com os nossos cordiais cumprimentos,

A comissão Organizadora

