
 
 

São recebidas todos os anos várias amostras suspeitas de ameaça biológica 
 

Instituto Ricardo Jorge realiza simulacro para avaliar 

resposta a uma emergência de origem biológica 
 

         

 
 

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

realizar amanhã, 2 de julho de 2015, no seu edifício sede, em Lisboa, um simulacro 

para avaliar a capacidade de resposta a uma emergência de origem biológica.  Esta 

iniciativa contará com a presença do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da 

Guarda Nacional Republicana. 

 

Lisboa, 01 de julho de 2015 
 

O simulacro faz parte do programa do 1º Seminário NRBQ - Equipamento de Proteção 

Individual, como intervir em situações de origem Nuclear, Radiológia, Biológica e 

Quimíca (NRBQ). Este evento vai ter lugar amanhã, dia 2 de julho, no auditório do seu 

edifício sede, em Lisboa, a partir das 09:15, no âmbito das Jornadas de Doenças 

Infeciosas 2015 do Instituto Ricardo Jorge. 

 

O Seminário é organizado pela Unidade de Resposta a Emergências e Biopreparação 

do Departamento de Doenças Infeciosas do Instituto Ricardo Jorge, que é responsável 

pela resposta laboratorial especializada, rápida e integrada em situações de casos e 

surtos de disseminação natural ou deliberada que possam constituir um risco para a 

Saúde Pública. 

 

O simulacro, que terá início às 15:30, será realizado em conjunto com o Grupo de 

Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), da Unidade de Intervenção da Guarda 

Nacional Republicana, que tem por missão a execução de ações de prevenção e de 



intervenção de primeira linha em todo o território nacional, em situações de 

emergência de proteção e socorro. 

 

Desde 2001, o Instituto Ricardo Jorge já recebeu mais de mil amostras com suspeita de 

ameaça biológica. Só este ano já foram recebidas duas amostras suspeitas. 

 

A Unidade de Resposta a Emergências e Biopreparação do Instituto Ricardo Jorge 

promove periodicamente workshops e ações de formação. Estas iniciativas têm como 

objetivo partilhar conhecimentos e experiências entre entidades envolvidas em 

procedimentos operacionais necessários para intervir em situações que envolvam 

ameaças NRBQ. 

 

 

 

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 

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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