
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Av. Padre Cruz 
1649-016 Lisboa 

Tel. +351 217 519 200 
Fax +351 217 526 400 

info@min-saude.pt 
www.insa.pt 

 
INSA-IM61_02 Pág. 1/2 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

INSA INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES NO PORTO 
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) vai inaugurar, dia 29 de 
Setembro, as novas instalações do Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 

Ferreira. O novo edifício permite reunir num só local todos os laboratórios e serviços 
que até agora se encontravam dispersos pela cidade. 

 
Lisboa, 26 de Setembro (2008) – As novas instalações do Centro de Saúde Pública Doutor 
Gonçalves Ferreira, antiga Delegação do INSA no Porto, vão ser inauguradas dia 29 de 
Setembro, às 17:00 horas, numa cerimónia que contará com a presença do Secretário de 
Estado da Saúde, Manuel Pizarro.  
 
Situado na Rua Alexandre Herculano, nº 321, o novo edifício permite reunir numa única 
estrutura todos os laboratórios e respectivos serviços de apoio que até agora se 
encontravam dispersos por sete edifícios situados em seis locais da cidade do Porto. 
 
Esta situação devia-se ao facto de as instalações onde funcionava a antiga Delegação do 
INSA, no Largo 1º de Dezembro, apresentarem várias deficiências estruturais, resultantes 
de se tratar de um prédio adaptado, há mais de cinquenta anos, do antigo Hospital de 
Santa Clara. 
 
As novas instalações permitem reinstalar 14 unidades laboratoriais (Bacteriologia, 
Serologia, Química Clínica, Hematologia, Virologia, Química e Toxicologia de Águas, 
Parasitologia, Saúde Ocupacional, Toxicologia, Qualidade do Ar Interior, Química 
Alimentar, Microbiologia dos Alimentos, Tuberculose e Micobactérias), bem como os 
respectivos serviços de apoio. 
 
Com uma área de cerca de 4 mil metros quadrados, distribuídos por nove pisos, o novo 
Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, onde passarão a trabalhar mais de 
150 pessoas, dispõe ainda de um biotério, uma biblioteca, uma sala de formação, um 
gabinete médico e um gabinete de enfermagem. O projecto agora concretizado custou 
cerca de 5 milhões de euros, financiados pelo Plano Operacional da Saúde - Saúde XXI, 
pelo PIDDAC e autofinanciamento do INSA. 
 
A cerimónia de inauguração das novas instalações insere-se no programa de 
comemorações do Dia do INSA 2008, que inclui ainda realização de uma sessão científica, 
com intervenções por parte dos responsáveis dos vários Departamentos do INSA, e uma 
exposição sobre “Difusão cultural de actividade científica do INSA”. 
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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. A Delegação do Porto do INSA, 
actual Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, foi criada a 9 de Setembro de 
1954. 
 
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. 
 
Além do Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, o INSA dispõe ainda de outro 
serviço desconcentrado no Porto, o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães 
(antigo Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães), e do Centro de Estudos de 
Vectores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac, em Águas de Moura 
(Setúbal). 


