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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

INSA E APIFARMA ASSINAM PROTOCOLO PARA 
DESENVOLVER O MUSEU DA SAÚDE 

 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Associação 

Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) assinaram, esta segunda-feira, 
um protocolo de colaboração para o desenvolvimento do Museu da Saúde. 

 
Lisboa, 10 de Novembro (2008) – Os presidentes do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA), José Pereira Miguel, e da Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (APIFARMA), João Almeida Lopes, assinaram, esta segunda-feira, na sede 
do INSA, em Lisboa, um protocolo que prevê a colaboração das duas instituições no 
desenvolvimento do Museu da Saúde. 
 
O protocolo estabelece ainda como objectivos a criação no Museu da Saúde de uma área 
dedicada ao medicamento e à indústria farmacêutica e a criação de meios de difusão da 
cultura científica na área das ciências da saúde e do medicamento. O INSA já é 
actualmente responsável pela recolha de espólio com interesse histórico nas ciências da 
saúde e museologia da saúde, pelo que a APIFARMA colaborará agora na recolha de 
espólio da área do medicamento e da indústria farmacêutica. 
 
A instalação e gestão do Museu da Saúde foram atribuídas ao INSA pela sua nova lei 
orgânica (Decreto-Lei n.º 271/2007), no âmbito das suas atribuições no sector da formação 
e difusão da cultura científica. O Museu está provisoriamente instalado na sede do INSA 
em Lisboa, onde se encontram patente ao público duas mostras de peças sobre o fundador 
do Instituto, o médico e humanista Ricardo Jorge, e sobre a “Luta Contra a Tuberculose em 
Portugal”. 
 
O Museu da Saúde tem âmbito nacional e compete-lhe catalogar, preservar e expor 
espólios no âmbito da saúde e organizar exposições temporárias ou permanentes sobre 
temas da saúde. O Museu conta actualmente com um acervo de peças resultantes de 
colecção própria e da Direcção Geral da Saúde, recebidas em parte dos antigos sanatórios 
da luta anti-tuberculose. 
 
Para José Pereira Miguel, o protocolo com a APIFARMA “é a primeira de uma série de 
parcerias que o INSA tem vindo a desenvolver com diversos mecenas para dar corpo a 
esta nova atribuição do INSA, e que, neste caso, para além ir de encontro a um antigo 
anseio dos profissionais de saúde irá apoiar uma importante componente, a do 
medicamento”. 
 
De acordo com João Almeida Lopes, “a assinatura deste protocolo representa o contributo 
da Indústria Farmacêutica para um projecto de grande alcance social e que terá um papel 
importante na divulgação do valor do medicamento e seu contributo para a Saúde, bem 
como na recolha e preservação do espólio de grande valor histórico existente na área 
industrial farmacêutica e do medicamento no nosso país”. 
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Sobre o INSA 
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) é uma instituição centenária fundada em 1899 
pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como braço laboratorial do sistema de 
saúde português. O INSA desenvolve a sua actividade como laboratório do Estado no sector da saúde, 
laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde, tendo como missão contribuir, quer no 
âmbito laboratorial quer em assistência diferenciada, para ganhos em saúde pública. 
 
O INSA dispõe de unidades operativas na sua sede em Lisboa, bem como nos seguintes centros: Centro de 
Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (Porto), Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães 
(Porto), Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (Águas de 
Moura). 
 
Sobre a APIFARMA 
A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica foi criada em 1975, sucedendo ao Grémio Nacional dos 
Industriais de Especialidades Farmacêuticas, com o intuito de contribuir para a resolução de problemas do 
sector, para o desenvolvimento socioeconómico do País, para a melhoria da Saúde em Portugal e para o 
acesso dos doentes a novas terapêuticas. 
 
Actualmente, a APIFARMA representa mais de 140 empresas responsáveis pela Produção e Comercialização 
de Medicamentos de Uso Humano e Veterinários, Vacinas, Matérias-Primas e Dispositivos Médicos para 
Diagnóstico. 
 
 
 
Para mais informações, por favor contacte: 
 
Nuno Crespo (Comunicação e Relações Públicas INSA)   
Tel.: 21 750 81 56  
nuno.crespo@insa.min-saude.pt 
 
Margarida Gonçalves (APIFARMA) 
Tel. 91 826 77 37 
margarida.goncalves@apifarma.pt 
 
 
 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge  www.insa.pt 

Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica   www.apifarma.pt 

 


