
 
 

Combate às doenças infeciosas na agenda 
 

Diretor do ECDC visita Instituto Ricardo Jorge 
 

          
 

O diretor do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), Marc 

Sprenger, visita amanhã, dia 6 de março, o Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge). A missão do Instituto no âmbito do combate 

às defesas infeciosas é um dos temas desta visita de trabalho. 

 

Lisboa, 5 de março de 2015 
 

Esta visita ao Instituto Ricardo Jorge ocorre numa altura em que várias doenças 

infeciosas marcam a agenda internacional, desde a infeção pelo vírus ébola até a 

diversos surtos de sarampo na Europa. Do programa da visita consta uma 

apresentação panorâmica das tarefas desenvolvidas pelo Instituto nestes domínios. 

 

A visita de trabalho do responsável pelo ECDC vai decorrer entre as 10 e as 12h30. Está 

prevista a presença do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando 

Leal da Costa. 

 

O ECDC foi fundado em 2005 e está sedeado em Estocolmo, Suécia. É uma agência da 

União Europeia destinada a reforçar as defesas da Europa contra as doenças 

infeciosas, trabalhando em parceria com os organismos nacionais de proteção da 

saúde em toda a Europa, entre os quais o Instituto Ricardo Jorge. 

Marc Sprenger assumiu o cargo de diretor do ECDC em 1 de maio de 2010, com um 

mandato de cinco anos. Antes do desempenho deste alto-cargo europeu, foi diretor-

geral do Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente em Bilthoven, Holanda. 



 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no 

sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O 

Instituto tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas 

de saúde e para o aumento da qualidade de vida da população. 
 

Foi fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge, como braço laboratorial do 

sistema de saúde português. O Instituto Ricardo Jorge dispõe de unidades operativas na 

sua Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira) e em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas 

Doutor Francisco Cambournac). 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Telefones:   (00 351) 217 519 395   /   (00 351) 963 902 534 

Mail:   comunicacao@insa.min-saude.pt   /   Internet:   www.insa.min-saude.pt  
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