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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

INSA PROMOVE VISITAS TEMÁTICAS PARA PROFISSIONAIS 
 

Com o objectivo de partilhar conhecimento e competência científica na área da 
Saúde Pública, o INSA vai organizar durante 2009 várias visitas temáticas para 
profissionais de Saúde. A primeira realiza-se amanhã, dia 7 de Abril, e contará 

com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro. 
 

Lisboa, 6 de Abril (2009) – O INSA vai promover durante este ano um conjunto de seis 
visitas temáticas, destinadas predominantemente a profissionais de saúde e estudantes 
universitários, de forma a divulgar os principais avanços técnico-científicos na área da 
Saúde Pública. Estas visitas visam sensibilizar e informar os participantes sobre as 
áreas de actividade mais inovadoras do INSA ao nível da investigação e prestação de 
serviços, bem como estimular profissionais em início de carreira para a área da 
investigação em Saúde. 
 
Dirigidas a profissionais de Saúde em geral, alunos universitários interessados em 
futuros estágios no INSA no âmbito de mestrados ou doutoramentos, técnicos de 
autarquias envolvidos em programas no âmbito da Saúde, associações profissionais, 
entre outros, as visitas são subordinadas a temas específicos, proporcionado o contacto 
directo com as unidades laboratoriais do INSA, através de demonstrações práticas e 
trabalhos recentes que podem trazer maiores e/ou imediatos contributos profissionais 
para os visitantes. 
 
A primeira destas visitas, que se realiza amanhã dia 7 de Abril na sede do INSA (15:00), 
em Lisboa, contará com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, 
e de vários alunos da formação avançada em Saúde Pública, da Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa. 
 
Ainda durante o primeiro semestre deste ano terão lugar mais duas visitas subordinadas 
aos seguintes temas: “Estilos de vida saudáveis vs. patologias da sociedade da 
abundância – alimentação racional e saudável” e “Doenças infecciosas zoonóticas”, esta 
última a realizar no novo Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas, em 
Águas de Moura. 
 
O INSA está organizado, em termos técnico-científicos, em seis grandes departamentos 
que abrangem as principais áreas consideradas actualmente da maior importância em 
Saúde Pública (Alimentação e Nutrição, Doenças Infecciosas, Epidemiologia, Genética, 
Promoção da Saúde e Doenças Crónicas e Saúde Ambiental). 
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Sobre o INSA 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) é uma instituição centenária fundada 
em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como braço 
laboratorial do sistema de saúde português. O INSA desenvolve a sua actividade como 
laboratório do Estado no sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório 
nacional de saúde, tendo como missão contribuir, quer no âmbito laboratorial quer em 
assistência diferenciada, para ganhos em saúde pública. 
 
O INSA dispõe de unidades operativas na sua sede em Lisboa, bem como nos seguintes 
centros: Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (Porto), Centro de Genética 
Médica Doutor Jacinto Magalhães (Porto), Centro de Estudos de Vectores e Doenças 
Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (Águas de Moura). 
 
Para mais informações, por favor contacte: 
 
Nuno Crespo (Comunicação e Relações Públicas INSA)   
Tel.: 21 750 81 56  
nuno.crespo@insa.min-saude.pt 
 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge  www.insa.pt 

 
 


