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A AEENSP-NOVA - Associação de Estudantes da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa aposta no
desenvolvimento e promoção de atividades com valor acrescentado
para a educação, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de
práticas de excelência na Saúde Pública. A AEENSP-NOVA promove um
plano de atividades destinado a toda a sua comunidade académica,
científica, profissional e aos vários stakeholders na área da Saúde e
Social.

Receção de Novos Alunos
Newsletter
Estágios 
Formação Complementar

Sistemas de Informação
Geográfica
Data Visualization
Primeiros Socorros
Suporte Básico de Vida

AEENSP-NOVA Dá Voz
Congresso AEENSP-NOVA
AEENSP-NOVA +Verde

Algumas das atividades
promovidas pela AEENSP-NOVA:

Contamos com o apoio de alguns parceiros institucionais, como a Escola
Nacional de Saúde Pública (ENSP), a Universidade NOVA de Lisboa, a
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), a
Associação Portuguesa Para O Desenvolvimento Hospitalar (APDH), o
Fórum Saúde XXI, a Federação Académica de Lisboa (FAL), e o Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
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O AEENSP-NOVA Future Public Health Summit – Connecting
knowledge to practice é um evento científico organizado pela
Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade NOVA de Lisboa (AEENSP-NOVA), nos dias 27 e 28 de abril
de 2022. No emblemático edifício da Reitoria da Universidade NOVA de
Lisboa, vamos debater o futuro da saúde pública com o tema
“connecting knowledge to practice”, juntando académicos, estudantes e
profissionais na partilha de conhecimento e experiências com foco na
multidisciplinaridade da saúde pública.
 
Afirmamos o nosso carácter inovador com um programa científico
participativo com 8 mesas focando temáticas escolhidas pelos
estudantes da ENSP-NOVA. Para cada mesa temática escolhemos três
oradores que contribuirão com a sua visão única e complementar: um
académico com o melhor conhecimento, um profissional com a melhor
prática e um estudante com o melhor do futuro da saúde pública. Cada
mesa temática será moderada por uma personalidade respeitada da
sociedade civil com reconhecido interesse na temática.

um projeto
implementado

na prática
pelos mais

diversos
stakeholders.

um orador com
foco na

fundamentação
teórica 

um estudante
que trará a sua
perspetiva ou

atividade sobre
o tópico 

Knowledge Student Practice
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PROGRAMA

DIA 1 DIA 2

08:00-09:00

09:00-10:30

10:30-11:15

11:15-12:45

12:45-14:15

14:15-14:45

14:45-16:15

16:15-17:00

17:00-18:30

18:30-20:00

CHECK IN CHECK IN

Health literacy in practice:
dreamland or bizopp?

Future primary care: does
contractualization leave
space for innovation?

Urban health policy: local
government solutions for
unequal problems

Social impact bonds: new
players for tackling health
inequalities?

"No country for old
men": can we age with
quality in Portugal?

Greener healthcare:
fighting climate change
at the hospital

Digital healthcare: COVID
from adoption trigger to
inequality booster

Coffee Break / 1 slide 5min
Coffee Break / 1 slide 5min

Pausa Pausa

Opening Session

Cocktail Sunset

Coffee Break / 1 slide 5min

08:00-09:00

09:00-10:30

10:30-11:15

11:15-12:45

12:45-14:15

14:15-15:45

15:45-16:30 Coffee Break / 1 slide 5min

16:30-18:00 Public Health Integration

18:00-18:30 Closing Session

20:30-23:00 Closing Dinner
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PROGRAMA CIENTÍFICO - DAY 1

Manhã
08:00 - 09:00 |  Check-In 

09:00 - 10:30 |   Health literacy in practice:
dreamland or bizopp?

Moderação: Hernâni Zão Oliveira (Universidade de Évora)
Teoria: Miguel Telo de Arriaga (DGS)
Prática: Maria João Nobre (Wiselife)
Estudante: Beatriz Lourenço (ENSP)

10:30 - 11:15 |   Coffee Break | 1 slide 5 minutes

11:15 - 12:45 |   Primary care: does contractualization 
leave space for innovation?

Moderação: Cristiano Figueiredo (AEENSP-NOVA)
Teoria: André Biscaia (USF-AN)
Prática: Sir Sam Everington (Bromley by Bow Centre - UK)
Estudante: Teresa Garcia (ENSP)

12:45 - 14:15 | Pausa para Almoço

Tiago Costa (FEP)
Inês Machado (ACeS Lisboa Central)

4



PROGRAMA CIENTÍFICO - DAY 1

Tarde

14:15 - 14:45 |   Opening Session
Rui Santana (Diretor Susbstituto da ENSP)
Comissão Organizadora

14:45 - 16:15 |   Urban health policy: local
solutions for unequal problems

Moderação: Ricardo Mexia (Junta de Freguesia de Lumiar)
Teoria: Ângela Freitas (CEGOT-UC)
Prática: Miguel Correia de Brito (CML)
Estudante: Joana Maia (ENSP)

16:15 - 17:00 |   Coffee Break | 1 slide 5 minutes

17:00 - 18:30 |   Social impact bonds: new players for
tackling health inequalities?

Moderação: Margarida Anselmo (MAZE)
Teoria: Ana Filipa Cândido e Inês Tavares (Observatório das
Desigualdades)
Prática: Sandra Mitchell-Phillips (Ways to Wellness)
Estudante: João Machado (ISCSP/FAL)

18:30 - 20:00 |   Sunset

Ana Margarida Alho (ENSP)
Joana Silva (ENSP)
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PROGRAMA CIENTÍFICO - DAY 2

Manhã
08:00 - 09:00 |  Check-In 

09:00 - 10:30 |   "No country for old men": can we
age with quality in Portugal?

Moderação: António Godinho Correia (APRe!)
Teoria: Aida Isabel Tavares (ISEG)
Prática: Luís Jacob (RUTIS) 
Estudante: Luís Filipe Roxo (ENSP)

10:30 - 11:15 |   Coffee Break | 1 slide 5 minutes

11:15 - 12:45 |   Greener healthcare: fighting climate
change at the hospital

Moderação: João Pedro Gouveia (CENSE - FCT-NOVA)
Teoria: Maria de Fátima Castro (Universidade do Minho)
Prática: Mireia Figueras Alsius (Health Care Without Harm Europe)
Estudante: Ana Garcia (NOVA IMS/Youth Climate Leader)

Sílvia Conde (ENSP)
Luís Oliveira (ACES Baixo Mondego)

12:45 - 14:15 |   Pausa para Almoço
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PROGRAMA CIENTÍFICO - DAY 2

Tarde

14:15 - 15:45 |   Digital healthcare: COVID-19 from
adoption trigger to inequality booster

Moderação: Daniel Ferreira (Hospital da Luz)
Teoria: Ana Luísa Neves (Imperial College London)
Prática. Joaquim Oliveira (Deloitte)
Estudante: Patrícia Pita Ferreira (ENSP/IMS 2021)

15:45 - 16:30 |   Coffee Break | 1 slide 5 minutes

16:30 - 18:00 |   Future Public Health Integration -
connecting knowledge to practice

Moderação: José Chen (AEENSP-NOVA)
Vanessa Nicolau (ENSP-NOVA)
Delfim Rodrigues (APAH)
Filipa Fixe (Glintt)
Associação Nacional das Farmácias

José Miguel Diniz (ACES Lisboa Central)
Filipa Abreu Gomes (ACES Loures-Odivelas)

18:00 - 18:30 |   Closing Session

20:30 -23:00 |   Dinner

Gustavo Tato Borges (ANMSP)
José Fragata (Vice-Reitor da Universidade NOVA de Lisboa)
Comissão Organizadora
         Anúncio dos prémios do Concurso de Pósters
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ORADORES

Health  Literacy in practice: dreamland or bizzopp?

Hernâni Zão Oliveira | Moderador
Investigador e professor convidado da Universidade de Évora.
Licenciado em Biologia e em Ciências da Comunicação, Mestre em
Oncologia Molecular; Mestre em Educação para a Saúde. Co-
coordena o Laboratório de Criação para a Literacia em Saúde,
projeto desenvolvido no âmbito da sua tese de doutoramento em
Literacia em Saúde e Media Digitais na Universidade do Texas, em

Austin, EUA. Fundador da startup BRIGHT, um projeto orientado para o desenvolvimento
de produtos inovadores na área da inovação em saúde. Os seus projetos de
capacitação têm obtido atenção internacional, destacando-se a atribuição de prémios
como o Astellas Oncology C3 Grand Prize Award,  Prémio RedEmprendia Banco
Santander e Prémio de Empreendedorismo Social Diogo Vasconcelos. Foi agraciado com
o Prémio Cidadania Ativa da Universidade do Porto, Prémio Starship da rede EIT Health
(Universidade de Sorbonne, Paris) e com um voto de louvor da cidade de Esposende,
pelo desenvolvimento de um programa de combate ao bullying em crianças
sobreviventes de cancro. 

Miguel Telo de Arriaga | Teoria

Chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-estar na Direção-
Geral da Saúde.  Doutorado em Psicologia, Mestre em Psicologia
Clínica e da Saúde.  
Coordenação de projetos na área da Promoção da Saúde,
Literacia em Saúde e Implementação de Políticas de Saúde,
comunicação de Crise e Comunicação de risco e intervenção
psicossocial em situações de crise e emergência.  
É membro da Task Force da DGS para resposta à COVID-19 e da 
Task Force para as Ciências Comportamentais para resposta à COVID-19. 
Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior,
na UC de Medicina Preventiva, na ESDRM na UC de Health Policy Implementation e da
Universidade Católica Portuguesa.  
É também investigador com vários artigos publicados. Colabora em diferentes grupos de
peritos internacionais e European Joint Actions.  Vencedor do prémio Nacional de Saúde
Pública 2018. 
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ORADORES

Health  Literacy in practice: dreamland or bizzopp?

Maria João Nobre | Prática
Maria João Nobre, frequentou a Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, realizou o internato de Medicina Geral e
Familiar na ARS Algarve. Conclui o Global MBA pela IE Business
School em Julho de 2021.
Exerce atividade clínica no Grupo Trofa Saúde em São João da
Madeira e é COO na Wiselife, start-up de literacia em saúde. 

É coordenadora do Grupo de Estudos de Saúde Digital e membro do Grupo de Estudos
de Gestão em Saúde da APMGF, e representante europeia do ASPIRE Global Leaders
Program (programa de liderança dos Jovens Médicos da WONCA – Organização
Mundial de Médicos de Família).

Beatriz Lourenço | Estudante

Médica Psiquiatra, assistente hospitalar no Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa, onde desenvolve a sua atividade clínica, a
par de projetos de investigação e atividade académica. É
coordenadora do Núcleo de Intervenção Comunitária de Lisboa e
do Núcleo de Literacia desse hospital.
Mestre em Antropologia, é sócia fundadora e vice-presidente da
associação sem fins lucrativos Manifestamente. 
Tem realizado diversos trabalhos na área da literacia em saúde 
mental e combate ao estigma, dos quais se destaca o Kit Básico de Saúde Mental e o
Programa de Capacitação de Dinamizadores Locais, projetos cofinanciados pelo
PNSM/DGS,
É doutoranda em Saúde Pública, na vertente de promoção da saúde na ENSP. 
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ORADORES

Future primary care: does contractualization leave
space for innovation?

Cristiano Figueiredo | Moderador
Médico de Família na USF da Baixa, ACES Lisboa Central, ARSLVT
Doutorando em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde
Pública, Universidade Nova de Lisboa
Co-fundador e coordenador do Projeto Piloto de Prescrição
Social de Lisboa

Vencedor do Prémio Saúde Sustentável 2019 – Cuidados
Primários
Finalista do Prémio Boas Práticas em Saúde 2019

Co-coordenador do NOVA PSOA - Grupo de Investigação para
a Implementação e Avaliação da Prescrição Social
Fundador e coordenador do projeto Walk with a Doc Lisboa e
Bengalisboa Community Health Project
Vice-Presidente da Associação de Estudantes da Escola
Nacional de Saúde Pública

André Biscaia | Teoria

Exerce funções de médico de família no Serviço Nacional de
Saúde na USF Marginal do Agrupamento de Centros de Saúde de
Cascais na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo.
Doutorado em Saúde Internacional, especialidade de Políticas de
Saúde e Desenvolvimento, no IHMT – Instituto de Higiene e Medicina
Tropical da Universidade Nova de Lisboa.
Presidente da USF-AN (Associação Nacional das Unidades de
Saúde Familiar) e Coordenador Nacional do Plano de Ação para a
Prevenção da Violência no Setor da Saúde. Ex-Vice-Presidente da
APMGF – Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
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ORADORES

Future primary care: does contractualization leave
space for innovation?

Sir Sam Everington | Prática
Sam é GP em Tower Hamlets desde 1989 na Bromley by Bow
Partnership. O centro tem mais de 100 projetos sob sua alçada,
que incidem sobre os vários determinantes de saúde. O centro
utiliza a prescrição social como ferramenta chave. É vice-
presidente do North East London CCG. Em 1999, recebeu o título da
Order of the British Empire (OBE) pelos cuidados de saúde primários

em cidades rurais, em 2006, o Prémio Internacional de Excelência em Cuidados de
Saúde e em 2015 um título de cavaleiro pelos cuidados de saúde primários. É membro
dos conselhos Ministerial National NHS Infrastructure, NHS Resolution e East London
Foundation Trust e é Professor Honorário da Queen Mary University of London e Vice-
Presidente do Queen’s Nursing Institute.

Teresa Garcia | Estudante

Teresa Garcia é médica Interna de Saúde Pública no ACES Dão
Lafões. 
Realizou o Curso de Especialização em Saúde Pública da Escola
Nacional de Saúde Pública, em 2020, e a pós-graduação em
Gestão Empresarial das Instituições de Saúde pela Coimbra
Business School, em 2020/2021. 
Durante a Presidência de Portugal do Conselho da União Europeia,
foi Health Attaché na Missão permanente de Portugal junto das
Organizações das Nações Unidas, em Genebra. 
Atual membro da Comissão de Médicos Internos de Saúde Pública
da Zona Centro e estudante do Mestrado em Saúde Pública na
Escola Nacional de Saúde Pública. 
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ORADORES

Urban health policy: local solutions for 
unequal problems

Ricardo Mexia | Moderador
Ricardo Mexia é médico de Saúde Pública, no Departamento de
Epidemiologia (DEP) do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge.
Mestre em Saúde Pública pela ENSP (2013). Presidente do Conselho
Fiscal da Associação de Antigos Alunos da ENSP.
Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar desde 2021.

Assistente Convidado de Medicina Preventiva e Saúde Pública na Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa, desde 2014. Assistente convidado de
Epidemiologia do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do
Algarve, desde 2015.
Foi Presidente da ANMSP – Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Ângela Freitas | Teoria

Ângela Freitas é geógrafa e investigadora no Centro de Estudos de
Geografia e Ordenamento do Território, na Universidade de
Coimbra, onde desenvolve investigação na área da geografia da
saúde, com foco na saúde urbana e políticas públicas. Atualmente,
encontra-se a desenvolver a sua tese de doutoramento em
“Políticas públicas e equidade em saúde: o papel dos governos
locais na promoção da saúde da população”.
É mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento
do Território e licenciada em Geografia, Ordenamento do Território
e Desenvolvimento. Em 2014, recebeu o prémio Ryoichi Sasakawa
Young Leaders Fellowship Fund. 
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ORADORES

Urban health policy: local solutions for 
unequal problems

Miguel Correia de Brito | Prática
Curso de Arquitetura pela Universidade Lusíada, Pós-graduado em
Direito do Ambiente, Ordenamento do Território, Urbanismo e do
Turismo, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.   
Professor convidado – Curso de Especialização em Territórios
colaborativos: Processos, Projeto, Intervenção e Empreendorismo
– ISCTE. 

Ingressa na CML em 2002, no Urbanismo, sendo convidado em 2009 pela Vereadora
Helena Roseta, para colaborar no seu Gabinete, vindo a lançar e coordenar a Estratégia
BIP/ZIP. Este percurso culmina, em 2015, na constituição do Departamento de
Desenvolvimento Local que vem a liderar, promovendo a nova estratégia e
ecossistema de Cogovernação da Cidade, distinguida como Boa Prática Europeia. 

Joana Maia | Estudante

Médica interna de formação especializada em Saúde Pública na
Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde
do Estuário do Tejo. Atualmente, a realizar o estágio de
investigação no âmbito do Internato Médico no Instituto Nacional
de Saúde Ricardo Jorge e tendo terminado de frequentar a Pós-
graduação em Saúde Sexual e Reprodutiva em Mutilação Genital
Feminina, na ENSP- UNL. 
Exerce atualmente funções de Presidente da Comissão
Organizadora de XIII Encontro Nacional de Médicos de Saúde
Pública e como membro da Comissão de Médicos Internos de
Saúde Pública da Região Lisboa e Vale do Tejo. 
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ORADORES

Social impact bonds: new players for tackling
health inequalities?

Margarida Anselmo | Moderadora
Margarida Alselmo lidera o trabalho de Advisor do setor público da
MAZE, onde tem coordenado várias iniciativas, incluindo a
performance de quatro Social Impact Bonds nas áreas da
proteção social, emprego e saúde mental. Apoiou ainda o MaRS
Centre for impact Investing em Toronto.
Margarida Anselmo completou o Mestrado em Economica e ainda

um CEMS Master’s in Management da NOVA SBE e UCD. 
A MAZE é uma empresa de investimento em impacto que acelera e investe em soluções
dirigidas para problemas sociais e ambientais. O trabalho de Advisor do setor público
da MAZE foca-se na promoção de serviços sociais baseados em outcomes, data-
driven e centrados do utilizador. 

Ana Filipa Cândido & Inês Cândido | Teoria

Ana Filipa Cândido é licenciada e mestre em Sociologia pelo Iscte-
Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente, é aluna do
doutoramento em Sociologia do Iscte e investigadora no
Observatório das Desigualdades (OD). No âmbito do OD, tem
colaborado numa multiplicidade de projetos, publicado artigos e
apresentado comunicações científicas sobre desigualdades
sociais em múltiplas áreas: na habitação, no mercado de trabalho,
na saúde e na imigração. As desigualdades de capacidade e
aspiracões migratórias são também temáticas - centrais no seu
projeto doutoral - sobre as quais tem publicado. 

Inês Tavares, licenciada, mestre e doutoranda em Sociologia pelo
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, é investigadora no
Observatório das Desigualdades do Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE. Participou em diversos
projetos de investigação, maioritariamente relacionados com
políticas públicas e desigualdades sociais. Além dos livros e artigos
publicados, apresentou dezenas de comunicações focadas na
problemática das desigualdades sociais, especialmente nos
domínios da educação, mercado de trabalho, precariedade
laboral, desemprego e habitação.
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ORADORES

Social impact bonds: new players for tackling
health inequalities?

Sandra Mitchell-Phillips | Prática
Sandra Mitchell-Phillips é a CEO da Ways to Wellness.
É uma executiva-chefe experiente com uma sólida formação em
gestão de mudanças, juntamente com uma vasta experiência em
planeamento estratégico de negócios e gestão de desempenho.
Tabalhou num nível sénior no setor de Voluntariado, Comunidade e
Empresa Social (VCSE) e no NHS e tem uma experiência vasta de 

trabalho com uma ampla gama de stakeholders. Tem uma experiência considerável no
desenvolvimento de programas desde a conceção até à implementação, com ênfase
particular na coprodução. Previamente, foi responsável por conduzir com sucesso uma
organização de um órgão comissionado para uma instituição de caridade respeitada,
oferecendo programas inovadores em Tees Valley e Durham.

João Machado | Estudante

João Machado é Presidente da Federação Académica de Lisboa,
cargo que assumiu em fevereiro deste ano. Foi, durante 2
mandatos, Presidente da Direção da Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sendo que foi
também Vice-Presidente do Conselho Pedagógico do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas durante mais de 2 anos.
É licenciado em Ciência Política pela Universidade de Lisboa, e
frequenta, atualmente, o 2º ano do Mestrado em Ciência Política,
também na Universidade de Lisboa.
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ORADORES

"No country for old men": can we age with quality
in Portugal?

António Godinho Correia | Moderador

Diretor dos Serviços de Economia entre 1983 e 1992 e Diretor 

António Godinho Correia, 76 anos, licenciado em Economia pelo
Instituto Superior de Economia, reformado em Janeiro de 2009
como Director Geral Adjunto da AECOPS – Associação de
Empresas de Construção e Obras Públicas onde desenvolveu
diversas funções: 

Membro da Comissão de Peritos Económicos e da Comissão de Fiscalidade da FIEC
– Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction 
Delegado aos “EIC – European International Contractors” 

Geral Adjunto da AECOPS, de 1991 a dezembro de 2008 

Reformado desde janeiro de 2009, aderiu à APRe! Associação de Aposentados,
Pensionistas e Reformados em novembro de 2012, tendo sido Presidente do Conselho
Fiscal da APRe! em dois mandatos e Vice-Presidente da Direção desde fevereiro de
2020. 

Aida Isabel Tavares | Teoria

Aida Isabel Tavares é doutorada em Análise Económica pela
Universidade Autónoma de Barcelona.
É professora auxiliar no ISEG da área da Microeconomia.
A sua área de especialidade é Economia da Saúde e tem focado
o seu trabalho de investigação nas determinantes
socioeconómicas e desigualdades em saúde, envelhecimento,
seguro em saúde e sistemas de saúde. 
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ORADORES

"No country for old men": can we age with quality
in Portugal?

Luís Jacob | Prática
Pós-doutorado em Psicogerontologia pela Universidade de São
Paulo (Brasil), 2021/2022.
Doutoramento Internacional em “Knowledge Society / Educational
Sciences” pela Universidade de Salamanca (Espanha) com
estudos no Brasil, China e Finlândia.
Mestrado em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos

pelo ISCTE/Lisboa (Portugal).
Licenciatura em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Santarém
(Portugal) e a Universidade de Vigo (Espanha).
Assessor do Conselho Económico do Envelhecimento do Estado Português.
Presidente da RIPE50+ (Rede Mundial de Projetos Educacionais para maiores de 50).
Presidente Fundador da RUTIS (Rede de Universidades Séniores) desde 2005.
Coordenador de 14 projetos europeus (Tempus, Erasmus+, Grundtvig e AAL) desde 2012.
Professor da Escola Superior de Educação de Santarém, desde 2013.
Professor da Escola Superior de Saúde de Bragança, curso de Gerontologia, desde 2007.
Professor, título de “Especialista em Gerontologia” pelo Instituto Politécnico de Bragança.
Autor dos livros “Gerontologia e Educação Social”, “Animação para idosos”, “Educação
Sénior em Portugal”, “Ideias para um envelhecimento ativo” e “Economia Social e
envelhecimento”.

Luís Filipe Roxo | Estudante

Luis Filipe Roxo é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde
(Faculdade de Psicologia – Universidade de Lisboa) e estudante
do Programa Doutoral de Saúde Pública Global (Escola Nacional de
Saúde Pública – Universidade NOVA de Lisboa).
A sua investigação de doutoramento foca questões de
desigualdades de género na morbilidade e nos comportamentos
de procura de tratamento para sintomas depressivos. Os seus
interesses de investigação incluem questões de saúde mental,
desigualdades em saúde, e a interseção entre género e outros  
determinantes sociais de saúde.
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ORADORES

Greener healthcare: fighting climate change 
at the hospital

João Pedro Gouveia | Moderador
Engenheiro do Ambiente, Doutorado em Alterações Climáticas e
Políticas de Desenvolvimento Sustentável.
Investigador Sénior no CENSE (Centro de Investigação em Ambiente
e Sustentabilidade).
Professor Convidado na Faculdade de Ciências e Tecnologias,
Universidade Nova de Lisboa.

Há mais de uma década que se dedica à investigação em energia e alterações
climáticas, coordenando atualmente atividades em projectos nacionais e internacionais
em eficiência energética de edifícios e pobreza energética, cidades sustentáveis e
vulnerabilidade e adaptação dos sistemas energéticos ao aquecimento global. Faz
ainda parte da equipa de coordenação do EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) da
Comissão Europeia. 

Maria de Fátima Castro | Teoria

Maria de Fátima Castro é Arquiteta, com Mestrado em Construção
e Reabilitação Sustentáveis e Doutoramento em Engenharia Civil. É
Investigadora ligada à Universidade do Minho, atualmente a
trabalhar no projeto reVer+.
É Secretária da Comissão Técnica da iiSBE Portugal, que visa
continuar a adaptar a ferramenta internacional de avaliação da
sustentabilidade da construção (SBTool) ao contexto português. É
uma autora identificada por muitas bases de dados e tem
participado na organização de vários eventos na área da
Construção Sustentável. Publicou teses, artigos e livros na área de
sustentabilidade de edifícios de saúde, sendo esta a sua principal
especialidade e o seu principal interesse. 
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ORADORES

Greener healthcare: fighting climate change 
at the hospital

Mireia Figueras Alsius | Prática
Mireia Figueras Alsius – Climate Officer at Health Care Without Harm
Europe. Responsável pelo trabalho direto com os prestadores de
serviços de saúde no apoio à transição para cuidados de saúde
de baixo carbono. 
Licenciada em Ciências do Ambiente e Mestre em Relações
Internacionais, Segurança e Desenvolvimento da Universitat
Autònoma de Barcelona. 

Antes de se juntar à HCWH Europe, fez um estágio no Departamento de Sustentabilidade
da Unescocat (UNESCO Center of Catalonia). Trabalhou durante 3 anos na área da
educação ambiental onde coordenou programas de pedagogia ambiental e uma
equipa de educadores. 

Ana Garcia | Estudante

Ana Garcia, enfermeira a exercer funções de gestora de projetos
de inovação e sistemas de informação na saúde no Hospital
Professor Doutor Fernando Fonseca. Licenciada em Enfermagem
pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa em 2016 com
estágio Erasmus em saúde pública na Finlândia exerceu funções
de enfermagem em bloco operatório de urgência e cirurgia geral
no Hospital Santa Maria (2016-2021). Participou na campanha
nacional de vacinação contra a COVID-19.
Pós-graduada em Gestão de Informação e Business Intelligence na Saúde da Nova IMS
em 2021. Realizou ainda formação de Youth Climate Leaders, Designing for
Environmental Sustainability and Social Impact no Impact Hub Lisboa e formação em
Yellow Belt Lean Six Sigma at The Lean Six Sigma Company em parceria com a
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
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ORADORES

Digital healthcare: COVID-19 from adoption trigger
to inequality booster

Daniel Ferreira | Moderador
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa, completou a sua formação em
Cardiologia no Hospital de Santa Maria-Lisboa.
Consultor em Cardiologia, com a especialidade de Cardiologia e a
competência em Emergência Médica.
Principais áreas de investigação: Cuidados Intensivos Cardíacos, 

Trombose, Embolia Pulmonar, Reanimação Cardiopulmonar, e-Saúde e e-Cardiologia.
Membro de várias sociedades médicas nacionais e internacionais e Fellow da European
Society of Cardiology (FESC) e do American College of Cardiology (FACC).
Na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, desempenhou várias funções, incluindo Vice-
Presidente, Secretário-Geral e Coordenador dos Grupos de Estudos de Informática em
Cardiologia, Saúde Digital, Cuidados Intensivos Cardíacos e da Escola de Ressuscitação
da Sociedade.
Atualmente é Diretor Clínico do Hospital da Luz Digital e Consultor de Cardiologia do
Serviço de Medicina Intensiva do Hospital da Luz Lisboa.

Ana Luísa Neves | Teoria

Diretora Associada / Investigadora Avançada do Imperial NIHR
Patient Safety Translational Research (PSTRC). É Professora
Associada do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços
de Saúde/Departamento de Medicina Comunitária, Informação e
Decisão em Saúde da Universidade do Porto. Tem mais de 10 anos
de experiência em investigação e mais de 40 artigos publicados
em revistas com revisão   por pares (> 1.900 citações), com
metodologias qualitativas e quantitativas, centrando-se no uso de 
dados de saúde e tecnologias digitais para oferecer cuidados mais seguros, eficazes e
centrados no paciente.
É Diretora Adjunta de MSc Patient Safety e Module Lead (Digital Health) no Masters in
Public Health, no Imperial College London, bem como Module Lead no Programa de
Doutoramento em Ciência de Dados de Saúde da Universidade do Porto. Também
supervisiona o apoio académico na WHO Global Patient Safety Collaborative,
direcionado para fortalecer a liderança em segurança do paciente, capacitação e
desenvolvimento de investigação em países de baixo e médio rendimento. É também
GP a tempo parcial no Noroeste de Londres, no âmbito do programa HEE R&I.
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ORADORES

Digital healthcare: COVID-19 from adoption trigger
to inequality booster

Joaquim Oliveira | Prática
Associate Partner na área de Business Consulting, com mais de 15
anos de experiência profissional na prestação de serviços de
consultoria em mercados como Portugal, Bélgica, Polónia, República
Checa, Eslováquia, Hungria, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
É atualmente o lider da oferta de Operations Transformation e
Supply Chain & Network Operations na Deloitte Portugal.

Tem igualmente a responsabilidade pelo setor de Life Sciences & Healthcare na prática
de Business Consulting, onde tem estado envolvido em iniciativas de transformação
digital, implementação de soluções de CRM, programas de suporte ao paciente, estudos
setoriais, entre outros.
É licenciado em Gestão pela Nova School of Business and Economics e possui um Global
Executive MBA no IE Business School.

Patrícia Pita Ferreira | Estudante

Patrícia Pita Ferreira é Médica Interna de Saúde Pública na Unidade
de Saúde Pública Zé Povinho - ACES Oeste Norte. Encontra-se
atualmente a realizar investigação na DGS em vigilância da
mortalidade. É coordenadora da Comissão de Internos de Saúde
Pública de Lisboa e Vale do Tejo e coordenadora do
Departamento de Comunicação e Imagem do XIII ENMISP. Colabora
com a ENSP na área de Políticas e Administração de Saúde,
enquanto consultora e investigadora. É pós-graduada em Gestão 
de Informação e Business Intelligence na Saúde pela NOVA IMS e em Medicina do
Viajante pelo IHMT. Encontra-se a realizar a Pós-Graduação em Comunicação em
Saúde Pública da Universidade Católica Portuguesa.
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ORADORES

Future Public Health Integration: 
from theory to practice

José Chen | Moderador
É médico interno de saúde pública no ACES Baixo Mondego..
Consultor da Organização Mundial de Saúde desde 2021.
Mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, em 2018. 
Mestre em Gestão e Economia de Serviços de Saúde pela
Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 2020.  

Vanessa Nicolau

Investigadora integrada do Comprehensive Health Research
Centre (CHRC). Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade
NOVA de Lisboa.
Doutoranda em Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública,
Universidade NOVA de Lisboa.
Colabora na coordenação e docência do Módulo Opcional de
Gestão Integrada da Doença. Escola Nacional de Saúde Pública,
Universidade NOVA de Lisboa. 
Membro da Comissão Científica do Prémio de Boas Práticas em
Saúde. Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar.
Licenciada em Psicologia (Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra) e com o Curso de
Especialização em Administração Hospitalar (Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa).

Doutorando em Saúde Pública Global, na Escola Nacional de Saúde Pública, desde
2020. 
Frequenta a Pós-Graduação em Comunicação em Saúde Pública da Universidade
Católica Portuguesa. (2021-2022)
É Presidente da Direção da Associação de Estudantes da ENSP.
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Future Public Health Integration: 
from theory to practice

Delfim Rodrigues
Licenciado em Direito e pós-graduado em Administração
Hospitalar. Advogado 1975/78. Distinguido pelo Ministro da Saúde
pelo trabalho desenvolvido entre 1980/84 enquanto Administrador
Hospitalar.
Em 1987 foi designado representante da Europa do Sul no
Programa “Hubert Humphrey” do “Fullbright” e galardoado pelo
Presidente Ronald Reagan pelas atividades desenvolvidas.

Entre os diversos cargos que ocupou destacam-se: Diretor Regional do Norte das
Instalações e Equipamentos da Saúde, Diretor Geral dos Hospitais, Diretor Geral de
Saúde, Presidente da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Presidente do
Conselho de Administração de vários hospitais. 
Autor e coordenador de vários diplomas e peças legislativas de reforma e organização
do SNS. Membro de comissões interministeriais, Comissão da Revisão do Ensino Médico
em Portugal, Comissão da Luta Contra a SIDA, Comissão da Luta Contra o Cancro,
Programa Nacional Materno-Infantil, Comité Científico da Domoscience da Universidade
de Rennes. Consultor temporário da Organização Mundial de Saúde.
Distinguido em 2015 com a medalha grau ouro, por serviços distintos prestados à Saúde. 
É atualmente Coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de
Hospitalização Domiciliária nos hospitais do SNS e Vice-Presidente da APAH..

Filipa Fixe

Administradora Glintt
Filipa Fixe ocupou o cargo de Diretora do Mercado Healthcare na
Glintt entre 2016 e 2018, ano em que foi eleita membro da
Comissão Executiva da Glintt. É licenciada em Engenharia Química,
Mestre em Engenharia Bioquímica e Doutorada em
Bio/Nanotecnologia no desenvolvimento de chips de DNA. O seu
percurso profissional é caracterizado por uma forte presença em
áreas ligadas à tecnologia e à gestão da saúde, colaborando
atualmente com a comissão europeia nas áreas de ehealth.
É autora e coautora de várias publicações em jornais e em
conferências internacionais nas áreas da bioeletrónica
biomedicina, biotecnologia, educação e ehealth.
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Sessão de Abertura & Encerramento

Rui Santana
Diretor da ENSP

José Fragata
Vice-Reitor da NOVA

Gustavo Tato Borges
Presidente da ANMSP
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CONCURSO DE PÓSTERS

EXCERTOS DOS RESUMOS SELECIONADOS

Tiago Costa, Susana Oliveira (FEP)
Transferência de tarefas entre médicos e enfermeiros nos Cuidados de Saúde
Primários Portugueses: análise da perspetiva dos utentes
Os Cuidados de saúde primários (CSP) desempenham um papel central na prestação
de cuidados de saúde a uma população. Deste modo, torna-se relevante não só a
aposta neste tipo de cuidados, como também na eficiência do seu funcionamento. A
literatura tem-nos demonstrado alguns exemplos de como aumentar a eficiência, como
é o caso da transferência de tarefas entre profissionais de saúde. Este tema é relevante
dado que em Portugal existe uma quantidade significativa de utentes sem médico de
família.
O objetivo do estudo é avaliar a opinião e as perspetivas dos utentes sobre uma
eventual transferência de tarefas de médicos para enfermeiros nos CSP Portugueses.,
através da aplicação de um questionário, relacionando ainda com variáveis
sociodemográficas.

Inês Machado (USF Almirante - ACeS Lisboa Central), Alexandre Vasques, USF
Oriente - ACeS Lisboa Central; Sofia Pinto - USF da Baixa - ACeS Lisboa Central;
Nádia Sacoor, Fundação Aga Khan; Ana Pessoa, Fundação Aga Khan
DiversITy - What Health: um Projeto de Literacia em Saúde com a População
Migrante
A promoção da literacia em saúde junto de comunidades migrantes constitui um desafio.
A transmissão de informação em saúde deve ter em conta as especificidades culturais
de cada comunidade, região e país, de forma a permitir um eficaz entendimento pela
população-alvo. O projeto DiversITy, da Fundação Aga Khan, a decorrer entre 2020 e
2022, está a desenvolver produtos audiovisuais em inglês, mandarim, nepali, bengali e
hindi, sobre um tema de saúde. Estes produtos têm o objetivo de apoiar o
aconselhamento prestado pelos profissionais dos cuidados de saúde primários, a
pessoas de diversas origens a residir na Área Metropolitana Lisboa (AML), para que
aumentem a sua literacia em saúde.
Foi realizado um levantamento de temas prioritários para os profissionais de saúde da
AML, através de um questionário, e para pessoas de diversas origens, num questionário
adaptado. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa acompanha,
monitoriza e irá realizar a avaliação do impacto.
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Joana Silva, Lia Correia, Tânia Soeiro, Ana Rita Goes, Beatriz Boavida  (ENSP)
Estigma da Obesidade pelos Profissionais de Saúde: apelar à empatia para
diminuir desigualdades
Pessoas com obesidade sofrem muitas vezes do estigma da obesidade (EO), ou seja,
uma perceção negativa e estereotipada comumente associada ao excesso de peso.
Na última década, o EO foi identificado como a 4ª forma de estigma mais frequente. Este
estigma está frequentemente presente nos cuidados de saúde devido à
responsabilização do indivíduo como estratégia motivadora para a ação. Estes
comportamentos por parte dos profissionais de saúde (PS) criam uma barreira à
procura de apoio, levando a piores cuidados e indicadores de saúde física e mental,
como a redução de autoestima e aumento da prevalência de alterações do
comportamento alimentar, ansiedade, comportamentos depressivos e insatisfação com
a imagem corporal. O objetivo é descrever a perceção dos PS relativamente à
presença e às consequências do EO nos cuidados de saúde, em Portugal. 
Os dados foram recolhidos entre 1/11 e 15/12/2021, através de um questionário online
composto por 17 perguntas (12 de escolha múltipla e 5 de resposta curta) na plataforma
Google Forms, utilizando uma amostragem não probabilística por bola de neve,
direcionado a nutricionistas, enfermeiros e médicos portugueses. A análise estatística foi
realizada com recurso ao SPSS. 

Ana Margarida Pignateli Vasconcelos de Assunção Alho (ENSP)
A urgente reformulação de Políticas de Saúde Pública para o duplo desafio da
alimentação saudável e sustentável em Portugal 
A alimentação inadequada ameaça tanto a população como o ecossistema. Dois mil
milhões de pessoas sofrem de excesso de peso/obesidade no mundo 1 ,
representando 3,3% do PIB e 10% do total das despesas em saúde 2 . O consumo
elevado de carnes vermelhas está fortemente associado à crescente epidemia de
doenças crónicas não transmissíveis, por diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e
cancro. Adicionalmente este consumo requer um uso muito superior de recursos e maior
emissão de gases de estufa, comparativamente com alimentos de origem vegetal 3 .
Em 2050 a população estimada será de 10 mil milhões, requerendo um incremento
radical da produção alimentar em 60%. Porém, até agora foram consumidos os recursos
equivalentes a 1,6 planetas. O objetivo é avaliar as medidas em vigor que visem a
redução do consumo de carne e propor estratégias que promovam esta redução.
Efectuou-se uma revisão da literatura sobre estudos epidemiológicos e políticas
públicas implementadas em Portugal que visem a promoção da saúde através de
dietas mais saudáveis e sustentáveis, reduzindo o consumo de carne.

26



CONCURSO DE PÓSTERS

EXCERTOS DOS RESUMOS SELECIONADOS

Luís Oliveira  (USP ACES Baixo Mondego)
DETERMINANTES DE DESENVOLVIMENTO DE ENTEROBACTERIÁCEAS RESISTENTES AOS
CARBAPENEMOS: ONE HEALTH APPROACHIntrodução:
As infeções por enterobacteriáceas resistentes a carbapenemos (CRE) representam
uma grande ameaça para pessoas, serviços de saúde e saúde pública global. As CRE
estão associadas a alta mortalidade, devido às opções limitadas de tratamento. Assim,
surge a necessidade de identificar os pontos-chave de intervenção para mitigar o
problema. Este estudo tem como objetivo identificar os determinantes de maior taxa de
enterobacteriáceas resistentes a carbapenemos, a nível populacional, nos países da
União Europeia (UE).
Utilizando as bases de dados da European Antimicrobial Resistance Surveillance
Network (EARS-Net), Antimicrobial Consumption in the EU/EEA (ESAC-Net), European
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC), European Food Safety
Authority (EFSA) e dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), foi elaborada uma base de dados que inclui 27 países da UE. A
associação entre a taxa de CRE e cada potencial determinante foi avaliada usando a
correlação bivariada.

Sílvia Conde (ENSP)
Improving psychological services in Portugal: a proposal
Mental health has proven a real public health challenge, both at the national and
international levels. Mental disorders are a major contributor to the global burden of
disease. They are responsible for 12% of Disability Adjusted Life Years (DALYs) and 18%
of Years Lived with Disability (YLDs).
Regarding the Portuguese situation, the National Epidemiological Mental Health Study
revealed a 22.9% prevalence of mental health disorders, particularly high if compared
with other southern European countries such as Italy or Spain, where the prevalence
rates are 9.7% and 8.8%, respectively. In addition to the high prevalence, this study also
reveals a high consumption of psychopharmaceuticals, especially anxiolytics. Some
experts argue that we could reduce the prescription of psychotropics if we had more
psychosocial interventions, particularly psychological ones.
This essay intends to study the Portuguese situation regarding psychological services,
identify weaknesses and provide recommendations for its amelioration. Some
implementation barriers are discussed as well.
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Filipa Gomes (ACES Loures-Odivelas), Carla Lopes, Guilherme Queiroz
O setor privado da saúde em Portugal
IO setor privado de prestação de cuidados de saúde faz parte do sistema nacional de
saúde. Ainda que o Estado assegure o direito à proteção da saúde principalmente
através do setor público, o setor privado desempenha um papel complementar a este,
através do setor convencionado. O objetivo deste trabalho é descrever o setor privado
da saúde em Portugal nos anos mais recentes. Foi efetuada uma revisão bibliográfica
sobre o tema, utilizando-se como fontes de dados os relatórios de análise das
empresas privadas prestadoras de cuidados de saúde do Banco de Portugal e os
relatórios anuais de acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
O setor privado financia uma parte considerável da despesa corrente em saúde. Ainda
que a grande maioria das empresas do setor privado se dedique a atividades de
ambulatório, o volume de negócios das atividades de internamento toma proporções
importantes. A maior parte destas empresas localiza-se em regiões em que existe uma
maior concentração de serviços prestadores de cuidados de saúde do setor público. O
aumento dos encargos com Análises Clínicas em 2020, pode dever-se aos testes
realizados no contexto da pandemia de COVID-19.

José Miguel Diniz (USP Lapa, ACeS Lisboa Central, Lisboa, Programa Doutoral
Ciência de Dados de Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
Porto, Portugal), Pedro Pinto Ramos, Mariana Pinção Cardoso
Consequências da Arquitetura de Escolha em Sistemas de Vigilância
Epidemiológica: Notificações de casos de Infeção pelo vírus MERS-CoV durante a
Pandemia COVID-19
Durante a pandemia COVID-19, houve um aumento exponencial da utilização de
ferramentas para o registo de casos de doenças de notificação obrigatória, atingindo
dezenas de milhares de casos diários. Neste contexto, ineficiências relativamente
pequenas no desenho do sistema de vigilância epidemiológica podem criar erros
consideráveis, induzindo a sub-notificação da patologia de interesse, substituída por um
diagnóstico incorreto.. O objetivo é contabilizar as notificações clínicas e casos
confirmados de infeção pelo vírus MERS-CoV, contextualizando com o número de
notificações laboratoriais e com a evolução temporal do número de casos de COVID-19
registados. Extraíram-se da plataforma SINAVE V.2, na secção Saúde Pública, todos os
casos e notificações clínicas e laboratoriais referentes a infeções pelo vírus MERS-CoV e
COVID-19, registadas entre 01/01/2021 e 13/04/2022, com perfil de Unidade de Saúde
Pública do ACES Lisboa Central. Representaram-se os dados em linha temporal.
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INFORMAÇÕES

ibis Lisboa Jose Malhoa, Avenida José Malhoa Nr. 10, 1070-158 Lisboa
Novotel Lisboa, Avenida José Malhoa 1A, 1099-051 Lisboa
Mercure Lisboa Hotel, Avenida José Malhoa Nº23A, 1099-051 Lisboa

Existem várias opções de alojamento perto da Reitoria da Universidade NOVA
de Lisboa, das quais destacamos as seguintes:

ALOJAMENTO

TRANSPORTE & ESTACIONAMENTO

Nas imediações do Campus há um parque público, pago (bilhete diário), da
Emel (Rua Marquês da Fronteira, Palácio da Justiça) – tem umas escadas com
acesso direto ao Campus.

Para quem vem de Metro: estação de São Sebastião (Linha Azul e Linha
Vermelha).

RESTAURAÇÃO

Pano de Boca, R. Ramalho Ortigão, 1070-238 Lisboa
Restaurante da Mesquita Central de Lisboa, R. Dr. Júlio Dantas 10A,
1070-095 Lisboa
O Tacho, Avenida Ressano Garcia 5A, 1070-234 Lisboa
Sabor Mineiro Lisboa, Av. José Malhoa 16D, 1070-159 Lisboa
Malandro Restaurante & Lounge, R. Fialho de Almeida 6B, 1070-129
Lisboa
Greenpepper, Av. José Malhoa 14B, 1070-158 Lisboa
El Corte Inglès, Av. António Augusto de Aguiar 31, 1069-413 Lisboa

Existem várias opções de restauração nos arredores da Reitoria da
Universidade NOVA de Lisboa, das quais destacamos as seguintes:
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JANTAR

@aeenspnova
facebook.com/AEENSPNOVA

wwww.aeensp-nova.pt
direcao.aeensp-nova@ensp.unl.pt

28 Abril '22LOCAL: PANO DE BOCA

Entradas:

Couvert (pão, manteiga e azeitonas salteadas em azeite e orégãos)

Fondue em pão alentejano à pano de boca (refogado em 4 queijos e

picadinho em carne fumada) salada de polvo e choco frito

Prato Principal
Bife de vazia na frigideira de cobre com molho de cerveja artesanal e

batata salteada ao bacon 
OU

Bacalhau com natas

Fusilli com legumes salteados: molho de tomate e queijo

Sobremesa:
Mousse de chocolate

Mousse de manga
Salada de fruta

Bebida (à discrição):
Água mineral

Vinho tinto ou branco
Sangria tinta ou branca

Imperial
Refrigerante a copo

Café

OFERTA - Espumante (1 garrafa por cada 10 pax) e café

OU




