XI ENCONTRO NACIONAL DE MÉDICOS
INTERNOS DE SAÚDE PÚBLICA
A VOZ DA SAÚDE PÚBLICA
17, 18 e 19 de outubro de 2019
Estádio Municipal de Leiria
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Mensagem de Boas-vindas
O Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Pública celebra este ano a sua 11ª edição sob o mote: A Voz da Saúde Pública.
Como acontece todos os anos procuramos ter um programa científico aliciante que vá de
encontro às necessidades formativas dos internos. Neste sentido, e porque quisemos dar
Voz aos Médicos Internos de Saúde Pública em todas as etapas da organização deste evento, solicitámos a sua colaboração na determinação dos temas que consideram pertinentes e
que gostariam de ver desenvolvidos no Encontro. O programa resulta por isso de um esforço conjunto de todos, tornando-o propício ao debate e potenciador de ideias disruptivas e
focadas nas necessidades atuais.
Nas várias sessões procuramos ter Médicos de Saúde Pública, assim como outros profissionais de áreas relacionadas, realçando deste modo a versatilidade das competências do Médico de Saúde Pública e a necessidade do trabalho intersectorial para atingir melhores resultados em saúde para a população. Esperamos com isto trazer para dentro do Estádio Municipal de Leiria, um cenário figurativo do que se passa no terreno e conseguir, juntos discutir
os temas propostos de forma a demonstrar a importância de fazer ouvir a Voz da Saúde Pública em todos os meios.
Nesta edição para além do concurso de posters, teremos também um concurso dedicado à
Saúde Pública Digital e uma exposição de arte. Destacamos ainda a importância dos momentos de networking entre colegas, com momentos sociais e culturais como os jantares de
quinta e sexta-feira e o peddy-paper no sábado.
Aceitem o desafio e sejam a Voz desta Especialidade que vos contagiou, construindo connosco um Encontro enriquecedor, capaz de refletir o nível de excelência que se pretende para o futuro da Saúde Pública.
Em nome da Comissão Organizadora gostaria de vos convidar a vir até Leiria entre 17 e 19
de outubro.
Juntem-se a nós!

Gisela Leiras - Coordenadora da Comissão Organizadora do XI ENMISP
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Sobre o ENMISP
O Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Pública (ENMISP) é um evento científico
organizado pelas Comissões de Médicos Internos de Saúde Pública, que serve como catalisador de ideias, diálogo e reflexão sobre a atualidade e inovação na área.
Com uma periodicidade anual desde 2011, a sua 11ª edição com o tema A Voz da Saúde Pú-

blica, terá como palco a zona centro do país, especificamente a cidade de Leiria.
Ao longo de edições anteriores permitiu a união entre Médicos Internos e a partilha de experiências entre os que dedicam a sua vida à Saúde Pública como promotores, intervenientes ou parceiros nos mais diversos terrenos de intervenção. Acreditamos que esta partilha é
fundamental para a construção de profissionais competentes e capazes de atuar articuladamente entre os diversos níveis e entidades do Sistema de Saúde, de forma a garantir uma
maior capacidade de resposta às situações adversas à saúde e contribuir para uma melhoria
do nível de saúde e bem-estar da população, assim como para uma redução das desigualda-

des de acesso em Saúde. Este evento pretende ainda incentivar a produção científica em Saúde Pública.
O ENMISP constitui-se como um momento ímpar no calendário anual de trabalho de todos
os que constituem e constroem a Saúde Pública em Portugal, marcando sucessivas gerações de profissionais de saúde.
Eventos anteriores:
I ENMISP 2006, Coimbra
II ENMISP 2008, Lisboa
III ENMISP 2011, Óbidos
IV ENMISP 2012, Porto
V ENMISP 2013, Coimbra
VI ENMISP 2014, Lisboa
VII ENMISP 2015, Braga
VIII ENMISP 2016, Cascais
IX ENMISP 2017, Évora
X ENMISP 2018, Guimarães
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Apresentação do Programa

17 de outubro de 2019
09h00 – 11h00 | Workshops
11h00 – 11h30 | Coffee Break
11h30 – 13h00 | Continuação dos Workshops
13h00 – 14h00 | Almoço
14h00 – 14h30 | Sessão de Abertura
14h30 – 16h00 | Geografia, Urbanismo e Saúde: o potencial para intervenção da Saúde Pública
16h00 – 16h30 | Coffee Break
16h30 – 18h00 | Ambiente saudáveis, Pessoas saudáveis
20h00 | Programa Social: Jantar de Gala TRYP Hotel + Quiz

18 de outubro de 2019
09h30 – 11h00 | Saúde Pública na Era Digital + Concurso “Dar Voz Digital à Saúde Pública” by SIM
11h00 – 12h00 | Apresentação de Posters
11h30 – 12h00 | Coffee Break
12h00 – 13h00 | Speed Dating
13h00 – 14h30 | Almoço
14h30 – 16h00 | Médicos de Saúde Pública - Presente e Futuro
16h00 – 16h15 | Momento Musical
16h15 – 16h45 | Sessão de Encerramento
16h45 | Foto de Grupo
20h00 | Programa Social: Jantar + After-party

19 de outubro de 2019
11h00 – 13h00 | Programa Cultural: Peddy-Paper
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Workshops
17 de outubro de 2019
09h00 – 13h00 | Workshops

Workshop 1 - Investigação, ética e proteção de dados
Programa: a ser anunciado
Objetivos:
■ Identificar procedimentos éticos relacionados com a investigação em Saúde e em Saúde Pública - quando?

onde? quem?

■ Esclarecimento de questões relacionadas com a proteção de dados em investigação, em Saúde Pública
■ Esclarecimentos sobre a obrigatoriedade de pedidos de autorização de consulta de dados em sede de está-

gios de Internato Médico de Saúde Pública e em sede de trabalho oficial

Formador: Filipa Matias Magalhães - Jurista e Professora na Universidade de Aveiro com formação em RGPD

Workshop 2 - Economia da Saúde
Programa:
1ª parte
■ Conceitos económicos na avaliação económica de programas
■ Avaliação económica de programas de saúde

2ª parte
■ Exemplos reais
■ Exercícios práticos

Objetivos:
■ Conhecer os principais conceitos económicos para a avaliação económica de programas
■ Conhecer as etapas da realização de uma avaliação económica
■ Treinar a realização de uma avaliação económica

Formador: Carlos Matos - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Espinho/Gaia
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Workshops
17 de outubro de 2019
Workshop 3 - Comunicação em Saúde
A comunicação é uma ferramenta transversal a todos os contextos da saúde. Medeia a relação entre o profissional de saúde e o doente, o decisor político e o cidadão ou a comunidade científica e o regulador. Informar,
influenciar e motivar os indivíduos, as instituições e as comunidades para as melhores decisões de saúde são
grandes desafios da Saúde Pública. É importante que as instituições e os profissionais de saúde detenham
competências para corresponder a estes desafios na era da globalização.

Programa:
1ª parte
■ Comunicação em Saúde: o que é e para que serve?
■ Construir uma estratégia de comunicação adaptada ao contexto

2ª parte
■ Multimédia: a escolha do canal e da abordagem para um plano de comunicação
■ O que pode o Marketing Social fazer pela Saúde Pública

Objetivos:
■ Identificar as competências da Comunicação em Saúde e de que forma pode contribuir para os objetivos da

Saúde Pública

■ Compreender o conceito de comunicação estratégica em diversos contextos da saúde
■ Identificar e utilizar as ferramentas e meios de comunicação adequadas a cada situação
■ Compreender o que é o Marketing Social e como pode ser aplicado à Saúde Pública

Formador: Marta Salavisa - Especialista em Comunicação e Relações Públicas, Assessora de Comunicação na
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)
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Workshops
17 de outubro de 2019
Workshop 4 - Visualização de dados em Saúde
Programa:
1ª parte
■ Conceitos básicos de comunicação e design em saúde
■ Representação gráfica de dados em saúde

2ª parte
■ Representação gráfica de dados em saúde
■ Regras de ouro para visualização de dados em Saúde
■ Ferramentas úteis para visualização de dados em saúde e tendências futuras

Objetivos:
■ Conhecer os principais conceitos de comunicação e design associados à visualização de dados em saúde
■ Identificar principais tipos de gráficos e sua aplicabilidade na representação de dados em saúde
■ Aplicar conceitos transmitidos na construção de pictogramas e infografias básicas

Formador: Duarte Vital Brito - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Lisboa Central

Workshop 5 - Carreira Médica
Programa: a ser anunciado
Objetivos: a ser anunciado
Formador: a confirmar, Sindicato Independente dos Médicos (SIM)
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Sessões Plenárias
17 de outubro de 2019
14h00 – 14h30 | Sessão de Abertura
■ Rosa Maria Reis Marques - Presidente da ARS Centro
■ Carlos Cortes - Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
■ Pedro Sigalho - Diretor Executivo do ACeS Pinhal Litoral
■ Gisela Leiras - Coordenadora da Comissão Organizadora do XI ENMISP

(Outros oradores a confirmar)

14h30 – 16h00 | Geografia, Urbanismo e Saúde: o potencial para intervenção da Saúde Pública
Embora o desenvolvimento da infraestrutura urbana e a dinâmica populacional continuem a ser os principais
propulsores da urbanização, as cidades precisam de se transformar para alcançar as metas da Nova Agenda
Urbana (NAU) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A saúde e o bem-estar das pessoas estão no centro de qualquer processo de urbanização e exigem transformações inovadoras, integradoras e inteligentes em todos os setores do sistema urbano.

Objetivos:
■ Perceber quais são os determinantes que influenciam a saúde das populações
■ Compreender as principais medidas que podem ser implementadas para diminuir as desigualdades a nível

geográfico

■ Reconhecer o planeamento urbano como um fator para o bem-estar e saúde das populações
■ Conhecer intervenções efetivas em mobilidade e urbanismo
■ Compreender o conceito, a relevância e o potencial das avaliações de impacto na saúde
■ Conhecer os principais tipos e fases da condução das avaliações de impacto na saúde
■ Conhecer a situação portuguesa em relação às avaliações de impacto na saúde, em particular na área do

urbanismo

Moderadores:
■ Filomena Correia - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Algarve Central
■ Adriana Gaspar da Rocha - Comissão Organizadora

Oradores:
■ Ângela Freitas - Geógrafa, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de

Coimbra (CEGOT-UC)

■ Paula Teles - Engenheira Civil, CEO da MPT® - Mobilidade e Planeamento do Território
■ Filipe Silva - Médico, PHD - Public Health by Design
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Sessões Plenárias
17 de outubro de 2019
16h30 – 18h00 | Ambiente saudáveis, Pessoas saudáveis
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Saúde Ambiental pode ser definida como “todos os aspetos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos, no meio ambiente” e “que impactam os seus comportamentos”. A OMS estima
que 24% da carga global de doença e 23% de todas as mortes possam ser atribuídas a fatores ambientais, o
que representa 12,6 milhões de mortes por ano (das quais 8,2 milhões são causadas por Doenças Não Transmissíveis).
Nos últimos anos, a poluição do ar exterior e doméstico tem ganho um destaque crescente na agenda global
da saúde, sendo responsável pela morte prematura de 7 milhões de pessoas em todo o mundo e 500.000
mortes na OMS Europa, todos os anos; constituindo, atualmente, o maior risco ambiental para a saúde das
populações. Para além disso, as alterações climáticas são uma das ameaças mais desafiadoras que as populações enfrentarão nas próximas décadas, fomentando a necessidade de fortalecer a Saúde Pública e os serviços
de saúde no sentido da criação de comunidades resilientes ao clima.
A proteção do ambiente e da saúde constitui um dos maiores desafios que se colocam à sociedade moderna,
devendo ser cada vez mais assumido o compromisso de salvaguarda da equidade entre gerações, assente
num modelo de desenvolvimento sustentável.

Objetivos:
■ Compreender o impacto da degradação ambiental nos determinantes sociais da saúde
■ Identificar riscos de Doenças Não Transmissíveis atribuíveis a fatores ambientais e perceber como intervir

neles

■ Perceber como as alterações climáticas afetam a saúde das populações
■ Conhecer ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas com potencial impacto positivo na saúde

e transição para o desenvolvimento sustentável

Moderadores:
■ António Tavares - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Amadora / Professor Convidado da

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)

■ Vera Leal Pessoa - Comissão Organizadora

Oradores:
■ Susana Paixão - Especialista em Saúde Ambiental, International Federation of Environmental Health (IFEH) /

Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC)

■ Mariana Neto - Médica Especialista em Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacio-

nal de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)

■ Myriam Nunes Lopes - Engenheira do Ambiente; Departamento de Ambiente e Ordenamento / Centro de

Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), Universidade de Aveiro
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Sessões Plenárias
18 de outubro de 2019
09h30 – 11h00 | Saúde Pública na Era Digital
Numa época de orçamentos limitados, é essencial aproveitar ao máximo as tecnologias e meios de comunicação digitais para potenciar a atuação em Saúde Pública. Estes, com o seu potencial de aumentar a eficiência e
agregar valor às intervenções, podem ter um impacto benéfico na saúde e bem-estar dos indivíduos. Desde o
big data, aos sistemas de informação e à epidemiologia digital, são inúmeras as possibilidades de utilização
das novas tecnologias em saúde pública. Nesta sessão poderemos ficar a conhecer um pouco mais sobre estes
temas.

Objetivos:
■ Apresentar o projeto de Sistema de Informação em Saúde Pública atualmente em desenvolvimento
■ Discutir as necessidades dos Médicos de Saúde Pública em termos de sistemas de informação
■ Compreender a potencialidade da transformação digital para a Saúde Pública
■ Conhecer o conceito de Epidemiologia Digital, as suas potencialidades e aplicações
■ Conhecer algumas das atuais utilizações de Big Data em Saúde Pública

Moderadores:
■ Ricardo Mexia - Médico Especialista em Saúde Pública, Presidente da Associação Nacional de Médicos de

Saúde Pública (ANMSP)

■ Andreia Leite - Comissão Organizadora

Oradores:
■ Raquel Vilas - Engenheira de Eletrónica e Computação; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)
■ Nuno dos Santos Rodrigues - Médico Especialista em Saúde Pública, USP Moinhos do ACeS Oeste Sul
■ Stefan Buttigieg - MD MSPH, Co-fundador da Digital Health Malta / Embaixador de social media e redator de

conteúdo na Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Europe
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Sessões Plenárias
18 de outubro de 2019
14h30 – 16h00 | Médicos de Saúde Pública - Presente e Futuro
Saúde Pública é um processo permanente, dinâmico e em evolução constante. Numa altura em que se discute
a transição demográfica e epidemiológica, a necessidade de informar as nossas decisões com base em evidência e de avaliar as intervenções, é necessário adaptar os serviços e as competências do MSP às necessidades
da população, à luz do conhecimento atual.

Objetivos:
■ Discutir a prática presente e futura dos Médicos de Saúde Pública
■ Discutir as competências essenciais para desempenhar adequadamente a prática da Saúde Pública, no pre-

sente e no futuro

■ Analisar o Programa de Formação em Saúde Pública e as suas necessidades de alteração para responder às

exigências de Saúde Pública, atuais e futuras

Moderadores:
■ Alcindo Maciel Barbosa - Médico Especialista em Saúde Pública
■ Tiago Bandeira - Comissão Organizadora

Oradores:
■ Graça Freitas - Diretora-Geral da Saúde
■ Ana Cristina Garcia - Médica Especialista em Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia do Instituto

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)

■ Diogo Fernandes Silva - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Espinho/Gaia; Membro da Comissão

de Médicos Internos de Saúde Pública da Zona Norte

16h00 – 16h30 | Sessão de Encerramento
■ Graça Freitas - Diretora-Geral da Saúde
■ Rui Passadouro da Fonseca - Presidente da Sub-Região de Leiria da Ordem dos Médicos
■ Gisela Leiras - Coordenadora da Comissão Organizadora do XI ENMISP

(Outros oradores a confirmar)
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Speed Dating
18 de outubro de 2019
12h00 – 13h00 | Speed Dating

Speed Dating 1 - Saúde Pública em Missão
A Saúde Pública tem um papel fundamental em situações de catástrofe, que inclui a monitorização do estado
de saúde da comunidade, a gestão e comunicação do risco, a coordenação da resposta dos serviços de saúde,
entre outros. A resposta a estas situações é feita por equipas multidisciplinares e a capacidade de adaptação
para responder às necessidades da população ao nível local é fundamental. Alguns médicos vêm enriquecernos com a partilha das suas experiências em missões humanitárias.

Objetivo:
Conhecer as experiências de intervenção da Saúde Pública em missões humanitárias
Oradores:
■ Fernanda Santos - Médica Especialista em Saúde Pública, ULS Litoral Alentejano

Experiências: Angola, Timor-Leste, Guiné-Bissau, e Moçambique - Ciclone Idai
■ Joana Cardoso - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Dão Lafões

Experiência: Moçambique - Ciclone Idai
■ Liliana Gomes - Médica

Experiências: Haiti, e Guiné Conacri – Ébola (realizadas aquando do internato médico em Saúde Pública)
■ Rui Capucho - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Alto Tâmega e Barroso

Experiências: Guiné Bissau e Moçambique
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Speed Dating
18 de outubro de 2019
Speed Dating 2 - Internos Sem Fronteiras
O Curso de Especialização e o Estágio Opcional do internato médico de Saúde Pública podem ser realizados no
estrangeiro. Pretendemos dar a conhecer as experiências além fronteiras de alguns colegas e as realidades de
outros países no mundo da Saúde Pública.

Objetivo:
Conhecer as experiências de internos no estrangeiro, que tenham decorrido durante o internato médico de
Saúde Pública
Oradores:
■ Agostinho Sousa - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Alto Tâmega e Barroso

Experiência: Curso de Especialização em Saúde Pública na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,
Estados Unidos da América
■ Andreia Leite - Médica Interna de Saúde Pública, USP do ACeS Amadora

Experiência: Curso de Especialização em Saúde Pública na Umeå University, Suécia
■ Gustavo Tato Borges - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Grande Porto

Experiência: Estágio Opcional (Promoção da Saúde) na Universidade de Newcastle, Reino Unido
■ Tammy Messias Takara - Médica Interna de Saúde Pública, USP do ACeS Gondomar

Experiência: Estágio Opcional na Universidade Médica de Jichi, Japão
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Speed Dating
18 de outubro de 2019
Speed Dating 3 - Internos Fora da Caixa
O internato médico de Saúde Pública tem uma estrutura definida, mas a formação que adquirimos durante
este período pode ser variada. Alguns colegas escolheram complementar a sua formação com experiências em
locais atípicos ou fora do internato. Pretendemos dar a oportunidade de alargar horizontes, possibilitando o
contacto direto com alguns desses colegas para conhecer as suas experiências.

Objetivos:
Conhecer as experiências vividas pelos internos de Saúde Pública que tenham decorrido em ambientes diferentes dos locais mais frequentes de trabalho dos médicos de Saúde Pública
Oradores:
■ Carlos Matos - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Espinho/Gaia

Experiência: Estágio Opcional na Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde / Ministério das Finanças
■ Clarisse Martinho - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Almada-Seixal

Experiência: Estágio de Consultoria no Centro de Competências para a Gestão dos Cuidados de Saúde da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais do Ministério da Justiça
■ Filipa Quinteiros - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Cova da Beira

Experiência: Estágio Opcional em Entomologia
■ Firmino Machado - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Porto Ocidental

Experiência: Doutoramento em Saúde Pública / Rastreio do Cancro do Colo do Útero
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Os Oradores
Notas Biográficas
Agostinho Sousa - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Alto Tâmega e Barroso
Médico Interno de Saúde Pública no ACeS Alto Tâmega e Barroso, membro do Conselho
Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos, medical Education Officer no European Junior Doctors, e membro da CMISP-ZN desde 2018. Em 2013, realizou estágios na
Organização Mundial de Saúde e na Associação Mundial de Médicos.
Obteve o grau de Mestre em Saúde Pública na Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health em 2018, com o apoio de uma bolsa Fulbright e a bolsa Howard C. and Jane R. Goodman. Obteve também o grau de mestre em Medicina no ICBAS-UP em 2014 e frequentou um programa de Erasmus Placement na Faculdade de Medicina da Universidade de
Liubliana em 2012/13.
Foi também Presidente da IFMSA 2014/15, representante externo para a Educação Médica da IFMSA 2012/14,
Presidente da Direção da AEICBAS-UP 2011/12 e membro do Senado da Universidade do Porto 2012/13.

Alcindo Maciel Barbosa - Médico Especialista em Saúde Pública
Licenciado em Medicina em 1975, especialista em Saúde Pública desde 1980 e com pósgraduação em Epidemiologia, pela ENSP, em 1990. Com Competência em Gestão de Serviços de Saúde, pela Ordem dos Médicos, em 2003.
Foi professor afiliado do Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar e colaborou no Mestrado de Saúde Pública e no Programa Doutoral em Saúde Pública do ISPUP-Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto, de 2004 a 2017. Foi coorientador de quatro teses de Mestrado em Saúde Pública no ISPUP, de duas de Doutoramento no ICBAS e de
duas de Doutoramento no ISPUP/FMUP.
Foi Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Norte de maio de 2005 a dezembro de 2009; foi Coordenador
da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo de junho de 1996 a junho de 2000; foi o Responsável pelos Cuidados de Saúde Primários de Macau de novembro de 1986 a junho de 1989; Integrou vários grupos de trabalho
do Ministério da Saúde, na área dos Cuidados de Saúde Primários e dos Cuidados Hospitalares; Fez inúmeras
conferências e comunicações em Congressos, Encontros, Workshops ou Mesas-redondas nacionais ou estrangeiros, designadamente em Portugal, Macau, China, Filipinas, Japão, Marrocos, Espanha e Brasil; Colaborou em
vários trabalhos de investigação.
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Os Oradores
Notas Biográficas
Ana Cristina Garcia - Médica Especialista em Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)
Médica especialista em Saúde Pública, em exercício no Departamento de Epidemiologia
do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Ministério da Saúde (Portugal). É membro do centro de investigação Global Health and Tropical Medicine (GHTM) e aluna de
doutoramento em Saúde Internacional no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa. Integra a Coordenação Técnica da Estratégia e do Plano
Nacional de Saúde (Direção-Geral da Saúde, Lisboa). Membro da Direção do Colégio da
Especialidade de Saúde Pública, representando essa Direção na Seção de Medicina de
Saúde Pública da UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes - União Europeia
dos Médicos Especialistas). Leciona em cursos de formação profissionalizante nas universidades e nos serviços de saúde. No passado próximo, foi membro do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros deSaúde de Almada e Diretora dos Serviços de Saúde
de Setúbal.

Andreia Leite - Médica Interna de Saúde Pública, USP do ACeS Amadora
Médica Interna de formação específica em Saúde Pública na Unidade de Saúde Pública
do Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora e Professora Auxiliar Convidada na
Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa. Estudou Medicina na
Faculdade de Medicina de Lisboa e é mestre em Bioestatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No âmbito do Curso de Especialização em Saúde Pública
do Internato Médico de Saúde Pública frequentou o Mestrado em Saúde Pública na Universidade de Umeå, Suécia (2013/14), tendo realizado a sua tese na área da modelação
matemática de doenças infeciosas.
Doutorou-se, em 2018, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, onde trabalhou com o grupo de
Electronic Health Records, na faculdade de Epidemiology and Population Health, em parceria com a Public Health England. O seu projeto de doutoramento focou-se na segurança de vacinas e registos eletrónicos de saúde, em particular nos métodos utilizados para identificar efeitos adversos a vacinas com recurso a estes dados.
É autora de vários artigos e apresentações nesta área.
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Ângela Freitas - Geógrafa, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Coimbra (CEGOT-UC)
Geógrafa. Investigadora no Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território,
Universidade de Coimbra, onde desenvolve o seu projeto de doutoramento em geografia
da saúde, no qual investiga a saúde urbana, do ponto de vista da equidade espacial e políticas públicas locais, com o apoio de uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território, pela Universidade do Porto, em 2011. Licenciada em Geografia, pela Universidade
de Coimbra, em 2006.
De 2007 a 2012, foi bolseira de investigação da Universidade de Coimbra, tendo participado em projetos na
área do planeamento urbano e regional, com destaque para a elaboração de cartas educativas, desportivas e
de equipamentos sociais, às escalas municipal, regional e nacional. Desde 2012, é membro do Grupo de Investigação em Geografia da Saúde da Universidade de Coimbra, coordenado pela Professora Doutora Paula Santana, onde tem realizado investigação científica, à escala nacional e europeia, na área das desigualdades geográficas em saúde, determinantes ambientais da saúde, planeamento urbano saudável, equidade em saúde e
saúde em todas políticas. Foi investigadora dos projetos “GEOHEALTHS: Geografia do Estado de Saúde - Uma
aplicação do Índice de Saúde da População nos últimos 20 anos”, financiado pela FCT e do projeto europeu
“EURO-HEALTHY: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equity. Desde 2014, é bolseira da Fundação
Japonesa Sasakawa Young Leader Fellowship Fund. Em 2018, foi Investigadora Visitante no Institute of Urban &
Regional Development, na Universidade de Berkeley, Califórnia, onde desenvolveu investigação em saúde urbana, equidade e estratégias locais de saúde em todas as políticas.

António Tavares - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Amadora / Professor Convidado da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)
Licenciatura em Medicina em 1981 pela Faculdade de Medicina da Universidade Clássica
de Lisboa. Pós-graduação em Saúde Pública na ENSP em 1987. Doutoramento em 2004, no
ramo de Saúde Pública, Especialidade de Saúde Ambiental, na ENSP, da Universidade Nova
de Lisboa (UNL).
É Assistente Graduado Sénior de Saúde Pública do ACeS Amadora. É Professor Associado
Convidado no Grupo de Disciplinas de Saúde Ambiental e Ocupacional, sendo Responsável
Pedagógico das Unidades Curriculares de Saúde Ambiental, Estratégias de Ação, Avaliação
e Planeamento da Saúde, Gestão de Projetos em Saúde, Vigilância Epidemiológica e Gestão
do Risco, Metodologia da Investigação em Saúde e Fundamentos de Saúde Pública. Colabora também nas Unidades Opcionais de Saúde Ocupacional e Ambiental.
Tem publicado vários livros e capítulos de livros na área da Saúde, assim como numerosos trabalhos científicos em revistas de especialidade, designadamente na área da Metodologia do Planeamento em Saúde, da Metodologia da Investigação em Saúde Pública e da Saúde Ambiental, nomeadamente sobre as Influências na
Saúde resultantes das Alterações Climáticas, da dinâmica de Vetores e dos Resíduos Hospitalares.
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Carlos Matos - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Espinho/Gaia
Médico de Saúde Pública no ACeS Espinho/Gaia. Concluiu o Internato Médico de Saúde
Pública no ACeS Porto Oriental, sob orientação da Dr.ª Rosa Branca Mansilha. Estudante
da Licenciatura em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Colabora no Observatório Regional de Saúde da ARS Norte. Integra a equipa de apoio à
elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde 2021-2030. Desenvolve investigação
nas áreas de epidemiologia e economia da saúde.

Carlos Cortes - Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
Carlos José Faria Diogo Cortes nasceu em Lisboa, em 1970. É o atual Presidente da Secção
Regional do Centro da Ordem dos Médicos.
Licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra (2000), Carlos José Faria Diogo Cortes tem o grau de Médico Assistente Hospitalar Graduado. É especialista de Patologia Clínica pela Ordem dos Médicos desde 2005. É Diretor do Serviço de Patologia Clínica
no Centro Hospitalar do Médio Tejo, desde agosto de 2011. Desde janeiro de 2014, é presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. É Coordenador do Conselho Nacional de Pós-Graduação da Ordem dos Médicos.
Foi médico no Instituto Português de Oncologia de Coimbra e Hospitais da Universidade de Coimbra. Foi membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP), em representação da Ordem dos Médicos. Foi presidente do Gabinete Coordenador Local do
Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), de 2011 a 2008. Foi
Coordenador da Monitorização da Prescrição Médica no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Entre 2011 e 2014, foi Diretor do Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do
Centro Hospitalar do Médio Tejo e Assessor da Direção Clínica, no mesmo período.

Clarisse Martinho - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Almada-Seixal.
Assistente de Saúde Pública no ACeS Almada-Seixal. Internato Médico de Saúde Pública no ACeS LouresOdivelas e no ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde.
Estágio de Consultoria no Centro de Competências para a Gestão dos Cuidados de Saúde da Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais do Ministério da Justiça.
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Diogo Fernandes Silva - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Espinho/Gaia
Membro da Comissão de Médicos Internos da Zona Norte (2017-2019), tendo participado no grupo de reflexão para propostas de alteração ao Programa de Internato Médico
de Saúde Pública.

Duarte Vital Brito - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Lisboa Central
Médico interno de formação específica em Saúde Pública na Unidade de Saúde Pública
do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central. Pós-graduado em Visualização
de Informação pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa.
Colabora em projetos e eventos diversos, sobretudo na área da comunicação, sendo atualmente consultor de comunicação da Ata Médica Portuguesa e vogal da Direção da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública.

Fernanda Santos - Médica Especialista em Saúde Pública, ULS Litoral Alentejano
Maria Fernanda Gonçalves dos Santos, Médica especialista em Saúde Pública desde 1994, é atualmente Assistente Graduada Sénior na ULS do Litoral Alentejano, onde desempenha funções de Autoridade de Saúde e ainda Coordenação da respetiva USP desde 2009.
Trabalhou como Assistente de saúde pública no Centro de Saúde da Costa da Caparica (1994) e Centro de Saúde de Sines (1995-2000), onde foi nomeada Autoridade de Saúde e responsável pelo Serviço de Saúde Pública
nesse período. Em 1996 faz missão em Angola e em novembro de 2000 vai para Timor-Leste sob regime de
Licença Especial, como médica da Embaixada de Portugal e Comunidade Portuguesa, onde se manteve até junho de 2004.
Retorna ao Centro de Saúde de Sines, onde continua com as suas funções anteriores, já com grau de Consultora de Saúde Pública (fevereiro de 2003).
Em 2009 é nomeada Delegada de Saúde do ACeS do Alentejo Litoral, agora ULSLA, e Coordenadora da respetiva USP, onde mantém as mesmas funções.
Em 2017 esteve em Missão na Guiné-Bissau e fez parte da 1ª Missão da “Health4moz” em Moçambique no contexto do Ciclone Idai em maio de 2019.
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Filipa Matias Magalhães - Jurista e Professora na Universidade de Aveiro com formação em RGPD
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pós-graduada em Ciências JurídicoPolíticas e Mestre em Direito (pré-Bolonha), pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na vertente
de Ciências Jurídico-Políticas.
Doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Formadora em ações e oradora
em seminários promovidos pela Ordem dos Contabilistas Certificados - com a qual tem colaborado na elaboração de manuais do Direito do Trabalho e RGPD; INA, UNAVE, CEFA, entre outras entidades.
Coordenadora e Autora do Livro “Descomplicar o Orçamento de Estado 2015”, “Descomplicar o Orçamento de
Estado 2016”, “Descomplicar o Orçamento de Estado 2017”, “Descomplicar o Orçamento de Estado 2018” e
“Descomplicar o Orçamento de Estado 2019”, todos da Vida Económica.
Autora do Livro “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Guia Prático” e coautora dos livros “Manual de
emprego Público” e “Manual do Contrato de Trabalho” e "Manual do Trabalho para o Terceiro Setor" bem como do Livro "RGPD-Manual Pratico" da Vida Económica.
Frequentou o Curso de RGPD da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Árbitra do Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD – na área de emprego público.

Filipa Quinteiros - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Cova da Beira
Filipa Quinteiros concluiu, em 2012, o Mestrado Integrado em Medicina no Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade do Porto (ICBAS-UP). Realizou entre 2015 e 2019 o
internato médico de saúde pública no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Baixo
Vouga, Administração Regional de Saúde do Centro.
Em 2016 frequentou o Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP) no Instituto de
Saúde Pública da Universidade (ISPUP). Foi membro da Comissão de Médicos Internos
de Saúde Pública da Zona Centro.
Apresentou várias comunicações em eventos científicos. O entusiasmo pela entomologia evidenciou-se no estágio opcional que desenvolveu entre outubro e dezembro de 2018 no Centro de Estudo de Vetores e Doenças
Infecciosas (CEVDI) - INSA, em Águas de Moura, e na ilha da Madeira.
Exerce, desde 15 de julho do ano corrente, funções como médica de saúde pública no ACeS Cova da Beira, ARS
Centro.
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Filipe Silva - Médico, PHD - Public Health by Design
Médico, mestre em Saúde Pública (LSHTM, 2013) com formação adicional em avaliação de
impacte na saúde (UoLiverpool, 2013), avaliação de impacte ambiental e avaliação ambiental estratégica. Desde 2014 e enquanto consultor trabalha em tempo integral em avaliação de impactes, tendo participado em mais de 50 estudos com o objetivo de prever os
potenciais impactes na saúde e otimizar a sua gestão (mitigar impactes negativos e potenciar impactes positivos) associados a projetos de diversos setores da sociedade – desenvolvimento e planeamento urbano, energia (renováveis e não renováveis), transportes,
recursos hídricos, indústrias extrativas, tecnologias emergentes (biologia sintética), entre
outros, em diversos contextos socio-culturais e em países da Europa, África, América do
Sul, Ásia e Pacífico.
Já integrou equipas a trabalhar na capacitação e na institucionalização de sistemas de Avaliação de Impacte na
Saúde em diversos países, enquanto consultor para a OMS, Banco Mundial e Banco de Desenvolvimento Asiático. Já contribuiu para o desenvolvimento de guias e orientação sobre AIS e sobre saúde na AIA de agências
de desenvolvimento e instituições financeiras internacionais. É o atual co-presidente da Seção de Saúde da
Associação Internacional para a Avaliação de Impactes.

Filomena Correia - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Algarve Central
Maria Filomena Costa Horta Correia, é médica, consultora, assistente Graduada Sénior de
Saúde Pública, e delegada de Saúde do ACeS Central Algarve. É Coordenadora Regional
dos Rastreios da ARS Algarve, e tem uma pós-graduação em Educação Médica pela Universidade Católica Portuguesa.
Tem também pós-graduações em Gestão e Administração em Saúde pela UALG e em Ética
pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Completou o European Master em

Disaster Medicine UPO CRIMEDIM e VUB da Universidade de Bruxelas, e frequenta o 7º
Programa de Doutoramento em Saúde Pública da ENSP-UNL. É Diretora Médica do Chap-

ter CESPU ITLS.
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Firmino Machado - Médico Interno de Saúde Pública, USP do ACeS Porto Ocidental
Firmino Machado, nasceu em Viana do Castelo, em 1989. É Mestre em Medicina (Escola
de Medicina – Universidade do Minho), Mestre em Estatística (Escola de Ciências – Universidade do Minho), Mestre em Gestão de Unidades de Saúde (Escola de Economia e
Gestão – Universidade do Minho), Pós-graduado em Análise Psicométrica de Dados
(Faculdade de Psicologia – Universidade do Porto), Doutorado em Saúde Pública
(Faculdade de Medicina – Universidade do Porto). Adicionalmente, realizou o programa
de investigação clínica de dois anos Clinical Scholars Research Training (Harvard Medical
School).
Atualmente, desempenha as seguintes funções:
■Médico interno de Saúde Pública (4º ano) no ACeS Porto Ocidental;
■Consultor da Organização Mundial de Saúde - European Centre for Environment and Health (construção de

perfis de representação gráfica de desigualdades ambientais);

■Docente Assistente Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (ensino de Epidemiologia

a alunos de Medicina);

■Investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (investigação na área das doenças não

transmissíveis);

■Diretor e formador em estatística da empresa SpeedStatistics. Orientou 4 teses de Mestrado, publicou 21 arti-

gos científicos (indexados na Pubmed), e recebeu cinco primeiros prémios em congressos científicos.

Graça Freitas - Diretora-Geral da Saúde
Maria da Graça Gregório de Freitas, médica, nasceu em Angola em 26 de agosto de 1957.
Licenciou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em
1980. Tem a especialidade de Saúde Pública, por Internato Complementar de Saúde Pública concluído em 1988.
Tem o Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP); tem a Competência de Gestão dos
Serviços de Saúde atribuída pela Ordem dos Médicos; tem o Ciclo de Estudos Especiais
em Administração de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova
de Lisboa.
É Assistente Sénior de Saúde Pública desde 1999. Subdiretora-Geral da Saúde desde 2005 até à suspensão do
cargo, em 2017, por nomeação como Diretora-Geral. Coordena, desde 1996, a nível nacional, o Programa Nacional de Vacinação e outras estratégias de vacinação, incluindo as campanhas sazonais de vacinação contra
gripe. É Presidente da Comissão Técnica de Vacinação desde 1998. Coordena/coordenou outros programas de
saúde pública, principalmente nas áreas da promoção da saúde e da proteção da doença.

23

Os Oradores
Notas Biográficas
Gustavo Tato Borges - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Grande Porto
Médico Especialista desde abril de 2015, colocado na USP do ACeS Grande Porto I - Santo
Tirso/Trofa desde dezembro de 2016. Internato realizado na USP do ACeS Dão Lafões I Viseu e Grande Porto IV - Maia/Valongo entre janeiro de 2011 e abril de 2015.
Atualmente a desempenhar funções como Assistente Convidado no ICBAS e sou Vicepresidente da ANMSP.

Joana Cardoso - Médica Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Dão Lafões
Joana de Jesus Cardoso, concluiu em 2012 o curso de Mestrado Integrado em Medicina,
pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. Concluiu o Mestrado em Saúde Pública em 2017, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade
Nova de Lisboa.
Terminou o Internato Médico no ano 2018 no ACeS Dão Lafões, com o Curso de Especialização em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de
Lisboa.
Colocada no ACeS do Dão Lafões, desde o dia 1 de outubro de 2018, a exercer funções de Médica Especialista
em Saúde Pública.

Liliana Gomes - Médica
Em atualização.

Mariana Neto - Médica Especialista em Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)
Em atualização.
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Marta Salavisa - Especialista em Comunicação e Relações Públicas, Assessora de Comunicação na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)
Especialista em Comunicação e Relações Públicas, trabalha em comunicação na área da saúde há mais de 10
anos, e é atualmente Assessora de Comunicação na Escola Nacional de Saúde Pública. Gestora da campanha
de Mass Media do Programa de Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde e Membro da Direção
da Fundação para a Saúde – SNS.
Coordenou o Canal Mais Saúde, o canal de TV do Alto Comissariado da Saúde com emissão nas salas de espera das unidades de saúde, prestou consultoria nas áreas das relações públicas, marketing e comunicação para
diversas empresas da indústria farmacêutica, ordens profissionais, associações de doentes e sociedades científicas.

Myriam Nunes Lopes - Engenheira do Ambiente; Departamento de Ambiente e Ordenamento / Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), Universidade de Aveiro
Myriam Lopes é docente do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro (UA), onde ocupa outros cargos como Membro do Conselho Geral e ViceCoordenadora do Laboratório Associado CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do
Mar. Licenciada em Engenharia do Ambiente (1094), possui mestrado em Poluição Atmosférica (1997) e doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente (2005).
Há mais de 20 anos que se dedica ao estudo da poluição do ar e alterações climáticas
(AC), em particular no ambiente urbano e interações com a saúde humana, tendo participado em vários projetos de investigação nacionais e europeus como o SAUDAR – A saúde e o ar que respiramos (Fundação Calouste Gulbenkian, 2004-2008), INSPIRAR (FCT,
2010-2013), SINPHONIE (DG-SANCO, 2010-2012), APPRAISAL (EU-FP7, 2012-2015).
Foi membro do GARD Portugal e consultora da DGS para a Estratégia de Adaptação às AC no Setor da Saúde.

Nuno dos Santos Rodrigues - Médico Especialista em Saúde Pública, USP Moinhos do ACeS Oeste Sul
Médico Especialista em Saúde Pública. Delegado de Saúde. Orientador de formação do
Internato Médico de Saúde Pública. Membro do Secretariado Nacional do Sindicato Independente dos Médicos.
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Paula Teles - Engenheira Civil, CEO da MPT® - Mobilidade e Planeamento do Território
Paula Teles nasceu em Alvarenga, Arouca, a 16 de maio de 1969. Licenciada em Engenheira Civil com a especialidade de Planeamento do Território (FEUP). Mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano (FEUP/FAUP) com a tese “Os territórios (sociais) da mobilidade”. Pós Graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística. Técnica superior da Câmara Municipal de Matosinhos (1994-2004) com funções da Divisão de Trânsito e Mobilidade. Integrou a equipa da AMP no projeto Europeu PROACeSS. Fundadora e
CEO da mpt® (2004) - empresa de planeamento urbano e gestão urbanística, pioneira em
Portugal em mobilidade urbana inclusiva.
Em 2014 a mpt® dá os primeiros passos na sua internacionalização designadamente no Brasil. Consultora Autárquica em dezenas de municípios nas áreas dos Transportes, Mobilidade Urbana, Desenho Urbano e acessibilidades e mobilidade para todos. Coordenadora Geral de inúmeros planos de Mobilidade e transportes e
projetos de desenho urbano.
Professora Universitária em várias Universidades Portuguesas e Europeias. Presidente e Fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM). Recentemente foi fundadora do Instituto de Cidades e Vilas com
Mobilidade Brasil (ICVM Br) e do Instituto de Cidades de Excelência de España (ICEE). Presidente da CT 177, Comissão Técnica de acessibilidade e design universal, em sede do IPQ, desde 2009. É membro da Comissão de
Peritos do Fórum “Pensar as Cidades Século XXI”, do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Galiza e Norte de
Portugal).
É representante da Comissão Europeia em Portugal no âmbito do ICVM que preside ao Pacto de Autarcas para
o Clima e Energia. Foi vereadora na Câmara Municipal de Penafiel com os pelouros da Mobilidade, imagem da
Cidade e Ordenamento do Território (2009-2013). Membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos
Engenheiros (2019-2021) Detentora do título de Especialista em Transportes e Vias de Comunicação pela Ordem dos Engenheiros. Detentora do Cartão Europeu de Engenharia (engineering card). Palestrante e Congressista convidada como perita em vários eventos nacionais e internacionais na área da Mobilidade Urbana. É autora e co-autora de um vasto conjunto de publicações em matéria de Acessibilidade e Mobilidade.

Raquel Vilas - Engenheira de Eletrónica e Computação; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)
Em atualização.
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Ricardo Mexia - Médico Especialista em Saúde Pública, Presidente da Associação Nacional de Médicos deSaúde
Pública (ANMSP)
Ricardo Mexia é Médico de Saúde Pública e Epidemiologista. É licenciado em Medicina
(2002) pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, concluiu o
Mestrado em Saúde Pública (2013) e é graduado do EPIET-European Program for Inter-

vention Epidemiology Training do ECDC (2011).
É Assistente Convidado no Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (desde 2014) e no Curso de Mestrado Integrado em
Medicina e da Licenciatura em Ciências Biomédicas, Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve (desde 2015).
É atualmente o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (desde 2016) e Vice-Presidente
da Mesa da Associação Portuguesa de Epidemiologia (desde 2013).

Rosa Reis Marques - Presidente do Conselho de Direção da ARS Centro, IP
Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira nasceu a 13 de abril de 1956 em Canas
de Senhorim, concelho de Nelas, distrito de Viseu. É licenciada em Direito, ramo de Ciências Jurídico-Económicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e possui
uma pós-graduação em Administração Hospitalar, pela Escola Nacional de Saúde Pública. Ingressou na carreira de Administração Hospitalar em setembro de 1982, tendo desempenhado funções, ao nível da gestão intermédia, nos Hospitais da Universidade de
Coimbra, Hospital Distrital de Cantanhede, Centro Hospitalar de Coimbra e, agora, no
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde ocupa o lugar de administradora
hospitalar de 1.ª classe.
Entre os vários cargos exercidos, Rosa Reis Marques foi vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes de Coimbra, Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, Vogal do Conselho de Administração, e depois Diretivo,
da Administração Regional de Saúde do Centro e Administradora-delegada no conselho de administração do
Centro Hospitalar de Coimbra. Tem integrado diversos grupos de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde,
frequentou formação para gestão de topo e alta direção e outras ações de formação, incluindo como formadora. Tem também participado em diversas atividades associativas, das quais se salienta a participação, de 1989
a 2007, nos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
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Os Oradores
Notas Biográficas
Rui Capucho - Médico Especialista em Saúde Pública, USP do ACeS Alto Tâmega e Barroso
Especialista em Saúde Pública desde 2013 a exercer funções na USP do ACeS Alto Tâmega e Barroso, sito em
Chaves e na área funcional de vigilância epidemiológica do DSP da ARS Norte, responsável regional pelos programas de vigilância da doença dos legionários e gripe sazonal. Membro do conselho regional norte da OM.

Rui Passadouro da Fonseca - Médico de Saúde Pública, USP do ACeS Pinhal Litoral; Presidente da Sub-Região
de Leiria da Ordem dos Médicos
É Médico Especialista de Saúde Pública na USP do ACeS Pinhal Litoral e Vogal Médico do
Conselho Clínico e de Saúde do ACES Pinhal Litoral. Atualmente desempenha as funções
de Presidente da Sub-Região de Leiria da Ordem dos Médicos

Stefan Buttigieg - MD MSPH, Co-fundador da Digital Health Malta / Embaixador de social media e redator de
conteúdo na Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Europe
Stefan é Médico Interno de Saúde Pública em Malta, com especial interesse em Marke-

ting, Social Media e Saúde Digital. Possui o mestrado de Medicina pela Faculdade de Medicina de Malta e mestrado de ciências informáticas em saúde pela universidade de
Sheffield. É autor, tutor e consultor de saúde digital focado em gerar mudanças transformadores e efetivas. Atualmente trabalha no Centro Nacional de Rastreios de Malta, é representante na World Federation of Public Health Associations, membro da Malta Associ-

ation of Public Health Medicine, embaixador na HIMSS Europe e co-fundador da comunidade Digital Health Malta.
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Os Oradores
Notas Biográficas
Susana Paixão - Especialista em Saúde Ambiental, International Federation of Environmental Health (IFEH) /
Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC)
Doutorada em Geografia e Mestre em Educação Ambiental pela Universidade de Coimbra.
Possui o título de especialista em Saúde Ambiental e é licenciada em Saúde Ambiental pela
Escola Superior de Saúde de Coimbra-Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC). É Professora
Adjunta do Departamento de Saúde Ambiental da ESTeSC-IPC, onde iniciou funções como
docente convidada a tempo parcial em 1999 e como professora de carreira em 2007. Exerceu funções de Técnica de Saúde Ambiental na Direção Regional do Ambiente da Região
Centro, de 1997 a 2003, e no Serviço de Saúde Pública do Centro de Saúde de Pombal, de
2003 a 2007.
Em março de 2018 foi eleita Presidente da Federação Internacional de Saúde Ambiental para o biénio
2020/2022, sendo atualmente Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental. É investigadora no
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, integrando o conselho editorial de diversas revistas científicas. É autora e co-autora de diversas publicações e artigos científicos, nacionais e internacionais,
no âmbito da Saúde Ambiental.
Representa a Federação Internacional de Saúde Ambiental no grupo de trabalho da OMS com a Sociedade Civil
“Advance Action on Climate Change and Health” lançado no passado mês de maio na 72ª Assembleia Mundial
de Saúde.

Tammy Messias Takara - Médica Interna de Saúde Pública, USP do ACeS Gondomar
Formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
(Brasil), teve seu diploma médico reconhecido, em 2015, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, está no 3º ano do Internato Médico de
Saúde Pública na USP de Gondomar.
Em abril 2019, realizou o Estágio Opcional, com duração de três meses, na Universidade
Médica de Jichi no Japão, com o objetivo de compreender o Sistema de Saúde Japonês e a
preparação para desastres por profissionais da saúde.
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Concursos
Posters
Deverão abordar as seguintes áreas temáticas da Saúde Pública (SP): 1) SP da criança e do adolescente, 2) Doenças crónicas, 3) Saúde Digital, 4) Ambiente e Saúde, 5) Ética em SP, 6) Alimentação e
Nutrição, 7) Health Impact Assessment, 8) Promoção da Saúde, 9) Investigação em Serviços de Saúde, 10) Investigação em Recursos Humanos na Saúde, 11) Controlo de Doenças infeciosas, 12) Promoção da segurança e prevenção de acidentes, 13) Saúde de migrantes e minorias étnicas, 14) Saú-

de Oral, 15) Economia em SP, 16) Epidemiologia em SP, 17) Genómica em SP, 18) Monitorização e Vigilância em SP, 19) Política e políticas de SP, 20) Saúde Mental, 21) Saúde sexual e das minorias de
género, 22) Saúde Ocupacional, 23) Urbanismo em SP.
Regras de submissão de resumos:
■

Cumprir as normas de submissão;

■

Ser escrito em português;

■

O autor responsável ser Médico Interno de Saúde Pública e estar inscrito no XI ENMISP;

■

O trabalho não ter sido submetido para poster noutro evento científico;

■

Os autores não serem elementos da Comissão Organizadora.

Limite de submissão de resumos: 23h59 de 22 de setembro de 2019.
A submissão deverá ser realizada em formulário próprio, disponibilizado no website oficial do XI
ENMISP, tendo em consideração a estrutura nele referida.

Seleção de resumos: Será realizada através da aplicação de uma grelha de classificação, segundo critérios pré-definidos (disponíveis no website oficial do XI ENMISP). Os resumos com classificação final
inferior a 12 não serão selecionados.
Comunicação de resultados: Os resultados serão enviados pela Comissão Organizadora até às 23h59
de 4 de outubro de 2019, para o endereço de correio eletrónico disponibilizado no momento de submissão do resumo.
Apresentação e avaliação de posters: Os 10 resumos com melhor classificação serão apr sentados
oralmente em formato de poster, e sujeitos a avaliação por parte de um painel de júris composto
por três elementos, em momento destinado para o efeito. Os restantes posters ficarão em exposição no decorrer do evento, em local a designar.
Todos os posters deverão enviados em formato digital para o endereço de email do XI ENMISP, até
às 12h00 de 16 de outubro de 2019. Os posters deverão ainda ser impressos e afixados pelos auto-

res responsáveis, em local a designar, a partir das 8h30 de 17 de outubro de 2019. Os autores responsáveis deverão estar junto dos posters no momento da sua apresentação.
Prémio para o melhor poster: 500€.
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Concursos
Dar Voz Digital à Saúde Pública, by SIM
Num encontro em que pretendemos dar Voz à saúde pública, ouvir e fazer ouvir os interesses dos
internos, trazemo-vos mais uma oportunidade de contribuir para o futuro da Saúde Pública. Numa
altura em que se fala da importância dos sistemas de informação e da sua aplicação na nossa área,
criamos um concurso em que, aplicando quer a vossa criatividade, quer os vossos conhecimentos

técnico-científicos, apresentem uma proposta daquele que seria o modelo ideal de Sistema de Informação (SI) para Saúde Pública.
Orientações:
Elaboração de uma apresentação simplificada da arquitectura do SI, incluindo o fluxo de
informação, que faça referência às seguintes questões:
■

Quais as plataformas de utilização em que estaria disponível o SI? (Software para sistemas operativos específicos, web based, aplicativo móvel/app, entre outras)

■

Quais as funcionalidades do SI?

■

Quais as fontes de introdução e recolha de dados?

■

Como são disponibilizados e apresentados os resultados da transformação e análise da informação?

■

Como será a integração com outros SI já existentes?

Regras de submissão:
■

Formato de apresentação: Diapositivos com notas;

■

Autores: equipa com um máximo de três elementos, em que pelo menos um, é Médico Interno de
Saúde Pública;

■

Avaliação: As apresentações com as respetivas notas serão avaliadas por um júri, sendo que os 2
melhores SI serão apresentados em palco numa pitch presentation de 5 min, que será avaliada
pelo mesmo júri.

Limite de submissão: 23h59, 27 de setembro de 2019.
A submissão deverá ser realizada em formulário próprio, disponibilizado no website oficial do XI

ENMISP.
Prémio: 5 dias com alojamento pago em Isla Canela para a equipa vencedora e uma inscrição no curso de estatística da Speed Statistics para o apresentador da pitch.
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Programa Cultural
Exposição de Arte
Este ano o ENMISP tem um espaço novo, dedicado a dar espaço à nossa voz, não só no que toca à
Saúde Pública, mas também fora. Queremos conhecer o que fazem fora das horas de expediente,
que nos mostrem os vossos talentos. A exposição de arte irá ser um espaço de partilha entre colegas.
Não percas esta oportunidade de dar a conhecer a tua voz! Os participantes que expuserem os seus
trabalhos ficarão automaticamente habilitados ao prémio, que consiste numa inscrição no curso de
estatística da Speed Statistics. A escolha do vencedor irá ser feita por sorteio aleatório e anunciada
na Sessão de Encerramento. Para entrada no sorteio cada autor irá ser contabilizado uma única vez,
independentemente do número de peças. Porém, incentiva-se a que os autores exponham o maior
número de peças possível, para que a partilha seja ainda maior. Os membros da CO poderão participar mas não terão direito ao prémio.
■

Tipo de obras: desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia, colagem, arquitetura, multimédia,
música, escrita…

■

Materiais: todos os trabalhos devem ser fornecidos pelos participantes, a organização não se responsabiliza pela impressão ou fornecimento de outro tipo de materiais.

■

Tema: sem tema (mostra-nos o que quiseres, o que sentires que precisa de ser visto)

Data limite de submissão: 14 de outubro às 23h59
Prémio: uma inscrição no curso de estatística da Speed Statistics.

Peddy-paper
Inscrição: 16 de setembro a 14 outubro, no formulário de inscrição do ENMISP. Após encerramento
do formulário as inscrições devem ser feitas entrando em contacto com a CO.
Realiza-se no dia 19 de outubro, entre as 11h e as 13h.

Momento musical
Da responsabilidade dos alunos do Órfeão de Leiria.
Realiza-se no dia 18 de outubro, às 16h00.
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Sobre Leiria
A cidade capital do Lis
D. Afonso Henriques tomou-a aos mouros em 1135, e concedeu-lhe o primeiro foral em
1142. Leiria (ou Leirena na altura) é uma cidade historicamente rica, tendo sido sede de diversas cortes e cedido a madeira do seu famoso Pinhal para as naus dos Descobrimentos

portugueses.
Esta capital de distrito na província da Beira Litoral, em 2019 faz novamente parte da história, ao ser palco para o XI ENMISP!
Aproveita a cidade e visita o Castelo de Leiria, o Santuário da Nossa Senhora da Encarnação,
o Moinho de Papel ou o Museu da Imagem em Movimento - e não te esqueças de perder a
cabeça com pratos típicos como a morcela de arroz ou as brisas do Lis!
O evento decorrerá no Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa., na morada Rua
do Estádio, 2400-137 Leiria.
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Sobre Leiria
Como chegar
De carro:
■

A1: Saída 9 » A8-1 para Leiria Este » Saída 2 (Leiria Este/Hospital) » Av. Comunidade Europeia até à
rotunda do Hospital » 3ª saída em direção ao Estádio » mais 2 rotundas na direção "Estádio" » Já
na A19, sair na Saída 7 ("Estádio") » mais 3 rotundas com a mesma indicação e chegaram!

■

IC2: Saída 7 ("Estádio") » somente 3 rotundas com a indicação "Estádio" e chegaram!

■

A8: Saída 26 para A19/centro de Leiria » Saída 7 ("Estádio") » 3 rotundas com a indicação "Estádio"
e chegaram!

De comboio:
■

Linha do Oeste (Lisboa - Figueira da Foz - Coimbra) até à Estação Ferroviária de Leiria (situada a
3km do centro da cidade).

■

Linha do Norte, até à Estação Ferroviária de Pombal (situada a 29km da cidade).

De avião:
■

Aeródromo José Ferrinho/Aeródromo do Falcão/Aeródromo de Leiria, situa-se a 5km do centro da
cidade.

■

Aeroporto mais próximo é o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a 140km.

Onde ficar
O XI ENMISP celebrou uma parceria com o Hotel D. Dinis (2 estrelas, cotação 8.7 em Booking.com),
pelo que os seus participantes terão acesso às seguintes tarifas promocionais:
■

Quarto single: 35€/noite

■

Quarto duplo/twin: 45€/noite

O preço por noite inclui pequeno-almoço e estacionamento na garagem do hotel.
Para desfrutar da tarifa reduzida deverás efetuar a reserva diretamente com o Hotel D. Dinis, através
dos contato telefónicos 244 815 342 ou 244 468 493, indicando que és participante do XI ENMISP.
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Contactos
O XI ENMISP pretende manter uma forte rede de comunicação.
Poderás contactar connosco ou seguir as nossas novidades através dos seguintes meios:

■

E-mail, ao contactar diretamente a Comissão Organizadora para o endereço enmispgeral@gmail.com.

■

Site, onde poderás consultar toda a informação relativa ao evento.

■

Facebook, ao seguir a nossa página e aderir ao nosso evento.

■

Instagram, ao seguir o nosso perfil (@en_misp) e os nossos hashtags #XIENMISP e
#selfieENMISP, os quais te convidamos a usar nas tuas fotografias.

■

Twitter, ao seguir o nosso perfil (@en_misp) e os nossos hashtags #XIENMISP e
#selfieENMISP, os quais te convidamos a usar nos teus tweets.

■

Aplicação móvel/App, onde poderás consultar a informação relativa ao evento, receber
alertas, entre outras funcionalidades. Mais informações brevemente.
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Comissão Organizadora
Coordenação
■

Gisela Leiras // ACeS Baixo Mondego

Científico
■

Adriana Rocha // ACeS Baixo Mondego

■

Andreia Leite // ACeS Amadora

■

Lília Valente // ACeS Pinhal Litoral

■

Joana Neto // ULS Litoral Alentejano

■

Tiago Bandeira // ACeS Baixo Vouga

■

Vera Pessoa // ACeS Alentejo Central

Comunicação
■

Carolina Torres // ACeS Baixo Mondego

■

Joana Miranda // ACeS Pinhal Interior Norte

■

Madalena Ferreira // ACeS Pinhal Litoral

■

Regina Sá // ACeS Baixo Vouga

■

Rui Leitão // ACeS Baixo Vouga

■

Teresa Garcia // ACeS Dão Lafões

Logística e Parcerias
■

Ana Beatriz Nunes // ACeS Alentejo Central

■

Bruno Pinto Rebelo // ACeS Oeste Sul

■

Fábio Gomes // ACeS Baixo Vouga

■

Filipa Quinteiros // ACeS Baixo Vouga

■

Francisco Fernandes // ACeS Baixo Mondego

■

Gracinda Junqueira // ACeS Pinhal Litoral

■

Raquel Vareda // ACeS Lisboa Norte
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Parcerias e Apoios
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