
 

 

  

 Inauguração dos espaços - Cidadão   Utente  e Cidadão  Profissional 

 

17 de Setembro de 2019 – 12h 

Espaço cidadão do CHUC 

O espaço cidadão foi criado como forma de concretizar a visão que perfilhamos de 

centralidade dos utentes e dos profissionais em toda a atividade do CHUC. 

Tem, como finalidades, a melhoria da qualidade do atendimento em geral dos utentes 

e dos profissionais, e a disponibilização de informação e de apoio para pedido e 

fornecimento de documentos de natureza administrativa. 

O espaço cidadão vai permitir a concentração de várias funções destinadas aos 

utentes, atualmente localizadas em espaços de acesso difícil para quem não conhece o 

CHUC, bem como ultrapassar incomodidades sentidas pelos profissionais quando 

necessitam de fornecer ou obter informações ou documentos. 

Por isso, o espaço cidadão valoriza as amenidades em que são atendidos os utentes e 

os profissionais e a disponibilidade de espaços que permitem a personalização do 

atendimento. 

O espaço cidadão integra uma área  para atendimento dos utentes – o espaço 

cidadão-utente – e uma área destinada ao atendimento de profissionais – o espaço 

cidadão-profissional. 

 

Serviços a prestar no espaço cidadão-utente 

São, nomeadamente, serviços a prestar no espaço cidadão-utente: 

 Atendimento pelo Gabinete do Cidadão; 

 Pedido/entrega de relatório médico; 

 Pedidos de declaração de presença; 

 Atualização de dados no Registo Nacional de Utentes; 

 Reagendamento e desmarcação de actos médicos ou de diagnóstico (i.e., 

consultas, cirurgias, exames); 

 Informação sobre taxas moderadoras em atraso; 

 Fornecimento de dados que permitam a faturação às seguradoras; 

 Informações gerais. 

 



 

 

Serviço: Gabinete de Comunicação, Informação e Relações Públicas 

Contactos: +351.239.400.472; email: gabcirp@chuc.min-saude.pt  www.chuc.min-saude.pt 

 

 

Finalidades do espaço cidadão-profissional 

São, nomeadamente, finalidades do espaço cidadão-profissional: 

 Fortalecer a qualidade do atendimento a todos os profissionais, mormente aos 

profissionais com condições de mobilidade reduzida; 

 Aprimorar a capacidade de resposta, aos profissionais, em tempo útil; 

 Melhorar o atendimento aos profissionais reduzindo a falta de privacidade e 

gestão de tempos de espera; 

 Desmaterialização e agilização de processos; 

 Fomentar uma relação de proximidade entre o Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos e os profissionais; 

 Facilitar o processo de acolhimento e integração de novos profissionais do 

CHUC. 
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