
 
 

Investimento visa modernizar e aumentar capacidade instalada 

Instituto Ricardo Jorge investe 2,3 ME na 

requalificação de infraestruturas e equipamentos 
 

             

 
O Instituto Ricardo Jorge vai investir até ao final do ano cerca de 2,3 milhões de 

euros na requalificação de várias infraestruturas e equipamentos laboratoriais e de 

apoio à gestão. Parte significativa desta verba será aplicada na implementação de 

um novo sistema de informação para a gestão de processos e procedimentos 

laboratoriais, financiado ao abrigo do programa SAMA2020. 

 
Lisboa, 18 de janeiro de 2017 

 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge) vai 

realizar obras de requalificação de várias infraestruturas e equipamentos laboratoriais, 

no âmbito de um investimento no valor de cerca de 2,3 milhões de euros que será 

concretizado até ao final do ano. Estas intervenções visam reforçar e melhorar a 

capacidade instalada do Instituto Ricardo Jorge em várias áreas de intervenção, como 

é o caso da resposta a situações de emergências em saúde pública. 

Uma parte significativa deste investimento (cerca de 1,2ME) será aplicada na 

implementação de um novo sistema de informação para a gestão de processos e 

procedimentos laboratoriais, garantido através do Sistema de Apoio à Modernização e 

Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), cofinanciado pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER). O novo sistema será responsável por todo o 

ciclo de gestão laboratorial, desde o atendimento do utente/cliente, receção e 

processamento de amostras laboratoriais ou de investigação, até à faturação e gestão 

de indicadores de performance. 



Está também prevista a requalificação de vários laboratórios, como são o caso do 

Laboratório Nacional de Referência de Infeções Gastrintestinais e do Laboratório 

Nacional de Referência de Resistência aos Antibióticos e Infeções Associadas aos 

Cuidados de Saúde, com um investimento de 300 mil euros, assim como a aquisição de 

equipamento para ensaios de diagnóstico por sequenciação de nova geração (NGS). 

Na área das infraestruturas, destacam-se as obras de requalificação dos alçados no 

edifício-sede em Lisboa, a substituição total da rede interna de gás natural e a 

substituição da rede de abastecimento de água, assim como a intervenção estrutural 

nas instalações decorrentes do projeto de medidas de autoproteção, tendo em vista a 

melhoria das condições de segurança e resposta às situações de emergência. O 

investimento nesta área tem um custo associado de cerca de 800 mil euros. 

 

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

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. 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 Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco 

Cambournac). 
 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200 | (+351) 927 953 095 

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