ALOÍSIO COELHO

"Traçar o perfil curricular do Prof. Aloísio Coelho não é tarefa fácil, se atendermos à diversidade e
riqueza dos caminhos que brilhantemente percorreu e à excelência dos contributos e realizações a
que ligou o seu nome, no País e na Europa. Depois da licenciatura em Medicina pela Universidade
do Porto, obtida em 1950, seguem-se 15 anos de percurso académico e profissional menos
conhecido que termina em 1965, com a obtenção do diploma em Saúde Pública e que permitiu o
tempero de inexcedíveis qualidades e competências que desembocaram numa verdadeira explosão
de contributos decisivos no domínio da saúde pública e particularmente nas suas áreas académicas,
científicas e de administração. A sua experiência, como assistente da Faculdade de Medicina do
Porto, e o desempenho de funções profissionais na Delegação do Instituto Nacional de Saúde, Porto,
realizadas entre 1952 e 1965, em muito contribuíram para a sua opção pela Saúde Pública, campo
científico e profissional que abraçou definitivamente a partir desse período.
O período compreendido entre 1967, data em que assume a Direcção da Delegação do Instituto
Nacional de Saúde e 1993, data em que se aposentou, é marcado por uma actividade intensa
desenvolvida a nível nacional e internacional, particularmente na Europa. O seu percurso académico
na Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa e no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
no Porto, culminam na sua nomeação como Prof. Catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública.
Na sua carreira académica devotou particular atenção às estratégias educacionais para a saúde
pública e à formação de docentes em modernas técnicas educacionais e pedagógicas.
Na área da gestão e administração e, para além de importantes funções directivas em
Departamentos do Instituto Nacional de Saúde e do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel
Salazar, exerceu elevados cargos públicos, dos quais se destacam o Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, que dirigiu entre 1984 e 1993 e a Escola Nacional de Saúde Pública de que foi Director
entre 1979 e 1980.
Pela sua visão das prioridades da investigação em saúde pública muito contribuiu para o seu
desenvolvimento, não só como investigador, mas também como membro e representante
institucional e ministerial em órgãos de cúpula da investigação médica e de saúde. Neste âmbito
destacam-se as suas funções como Presidente da Comissão Consultiva das Ciências da Saúde do
Instituto Nacional de Investigação Científica, Vogal do Conselho Superior da Ciência e Tecnologia,
representante do Ministério da Saúde na Comissão Permanente da INVOTAN e da Junta Nacional

de Investigação Científica e Tecnológica e no Grupo de Trabalho do Ministério da Cultura e
Coordenação Científica para a Política Científica Nacional.
Esta actividade estendeu-se internacionalmente, através das suas funções como delegado nacional
ao Comité de Gestão e Coordenação da Investigação Médica e de Saúde da União Europeia, funções
que exerceu entre 1986 e 1993 e como membro do Conselho Científico Internacional do Instituto
para a Prevenção da Doença e Promoção da Saúde. A acção do Professor Aloísio Coelho no contexto
internacional foi notável, tendo sido um dos expoentes mais distintos da representação portuguesa
no esforço internacional de desenvolvimento e coordenação da saúde pública que se verificou
particularmente nas décadas de 70 a 90. Nesta importante dimensão exerceu funções e cargos de
grande prestígio, onde se destacam a Presidência da Associação Europeia das Escolas de Saúde
Pública da Região Europeia, a de delegado nacional às Reuniões dos Chief Medical Officers dos
países da União Europeia e como consultor da Organização Mundial de Saúde. Representou também
o País e as instituições onde exerceu actividades profissionais e de direcção em numerosas reuniões
internacionais da maior importância para o desenvolvimento e participação portuguesa
internacional na área da saúde pública."
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