
 
 

Na ocasião é também celebrado um Protocolo entre diversas entidades nacionais 
 

Instituto Ricardo Jorge assinala Dia Mundial da Saúde 

com conferência dedicada à Segurança Alimentar 
 

                 
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) associa-

se às comemorações do Dia Mundial da Saúde, este ano dedicado ao tema da 

“Segurança Alimentar”. Amanhã, dia 08 de abril terá lugar uma conferência no 

Instituto, na sua Sede em Lisboa, dedicada a este tema, bem como a assinatura de 

um protocolo que visa criar um sistema nacional de gestão de dados do controlo 

oficial de alimentos . 

 

Lisboa, 7 de abril de 2015 
 

Nesta Conferência vão estar presentes vários dirigentes e convidados de diversas 

entidades governamentais e investigadores nacionais e internacionais. Destaque para 

João Breda, especialista da Organização Mundial da Saúde – Europa, e José Ángel 

Gómez Ruiz, da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA).  

 

No decorrer do evento terá lugar, ainda, a assinatura do Protocolo Nacional de 

Cooperação entre os organismos participantes no projeto “Pilot project on the 

implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmission of harmonised 

data collection of analytical results to EFSA”. Este projeto é coordenado pelo Instituto 

Ricardo Jorge e pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, tendo como 

entidades signatárias diversas outras entidades, e visa criar um sistema nacional de 

gestão de dados do controlo oficial de alimentos que será uma ferramenta adequada e 

eficaz na harmonização da comunicação de dados entre Portugal e a EFSA.. 

 



A Organização Mundial da Saúde procura com a temática do Dia Mundial da Saúde de 

2015 reconhecer o papel importante de todos os envolvidos na produção de alimentos 

em matéria de segurança alimentar e reforçar a necessidade de prevenir, detetar e 

responder a doenças transmitidas por alimentos. Os eventos no âmbito do Dia 

Mundial da Saúde prolongam-se ao longo do ano, tendo o Instituto Ricardo Jorge 

escolhido o dia 8 de abril para assinalar a data. 

 

Associado a estas comemorações será ainda publicado um número especial do Boletim 

Epidemiológico “Observações” dedicado à Alimentação e Nutrição. “Observações” é 

uma publicação científica trimestral, editada pelo Instituto Ricardo Jorge, que visa 

contribuir para o conhecimento da saúde da população, os fatores que a influenciam, a 

decisão e a intervenção em Saúde Pública, assim como a avaliação do seu impacte na 

população portuguesa, tendo como principal alvo todos os profissionais, 

investigadores e decisores intervenientes na área da Saúde Pública em Portugal. 
 

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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