Competência de projetos portugueses na saúde impressiona Embaixador
da Noruega

“
A área da saúde deverá ser uma prioridade num futuro entendimento entre os dois
países. Espero que Portugal seja o primeiro país a assinar o novo acordo”, refere Ove
Thorsheim, Embaixador da Noruega em Portugal, que esteve presente na abertura do
“Seminário com os Promotores”, organizado no dia 20 de abril pela ACSS, para a
apresentação de resultados dos primeiros nove projetos a serem concluídos no
âmbito do Programa EEA Grants. A Noruega é um dos países que integra os Países
Doadores do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE), que
inclui ainda o Liechtenstein e Islândia.
Os Países Doadores do MFEEE estão a negociar um novo programa de ajudas no
âmbito do EEA Grants, e Portugal volta a ser um dos países selecionados para
acolher a ajuda financeira com vista ao desenvolvimento de projetos de investigação
em diversas áreas de interesse comum. É o caso do conhecimento e investigação
sobre o Mar, um tema que une Noruega e Portugal, uma vez que são os dois países
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europeus com maior extensão de costa. Apesar de ser esta a área de eleição, Ove
Thorsheim garante que a Noruega está disponível para continuar a patrocinar projetos
na saúde, destacando a “competência” portuguesa no desenvolvimento dos 27
projetos contemplados.
Mais

Portugal precisa de continuar o desenvolvimento que conseguiu
Os resultados obtidos com os nove projetos EEA Grants, da área da saúde, que serão
concluídos no final do mês, deverão ser aproveitados por Portugal, dando-lhes continuidade.
O desejo da Presidente da ACSS foi expresso no discurso de boas vindas, proferido na
abertura do “Seminário com os Promotores”, promovido quarta-feira, no âmbito do Programa
EEA Grants. Marta Temido afirma que Portugal tem a obrigação, enquanto país beneficiário,
“de ser consequente relativamente à ajuda ao desenvolvimento que recebeu”. Marta Temido
vaticina, por isso, que esta é apenas uma fase para estes projetos, mas que não será a
“última etapa”.
Mais
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Governo autoriza investimento de 15 milhões de euros para os cuidados
de saúde primários
O Governo autorizou, através de vários despachos publicados em Diário da República na
quarta-feira, dia 20, a construção ou remodelação de vários centros de saúde situados nos
distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Santarém. O valor total de investimento será superior a
15 milhões de euros.
Mais

EEA Grants: nove projetos apresentam resultados
Um total de 300 infetados com VIH/SIDA foi o resultado de um conjunto de testes rápidos
efetuados em cerca de 20 pontos a nível nacional, que permitiam detetar 4 doenças: VIH,
Hepatites B e C e Sífilis. No que se refere à percentagem de iodúria nas crianças da região
do Tâmega, os números revelaram que 51% das crianças apresentavam níveis adequados
de iodo.
Estes e outros resultados surgem no âmbito de nove projetos do "Programa Iniciativas em
Saúde Pública - EEA Grants PT06", divulgados no Seminário com os Promotores, no
passado dia 20 de abril.
Enquadrados em áreas prioritárias de intervenção na Saúde como a nutrição, a saúde
mental e as doenças transmissíveis, os projetos que veem agora fim ao financiamento
proveniente da Noruega, Liechtenstein e Islândia, deram a conhecer os objetivos
alcançados.
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A título de exemplo, na área da nutrição, o projeto “IoGeneration” concluiu que 51% das
crianças da região do Tâmega se encontrava com níveis de iodo adequados, ainda que o
sexo feminino apresentasse um nível mais deficitário, em comparação ao masculino. Já o
projeto “SIMETRIA”, no âmbito da promoção da Igualdade Nutricional e Social, conseguiu
formar um total de 231 técnicos, no sentido de difundir práticas que promovam a saúde, a
segurança alimentar e nutricional.
Na área da saúde mental, os números apresentados pelos projetos “WhySchool” e
“PrimeDep”, da responsabilidade da EUTIMIA - Aliança Europeia contra a Depressão em
Portugal, revelaram que foi possível formar 1200 profissionais entre médicos de família,
enfermeiros, psicólogos e professores, para gestão e encaminhamento em casos de
depressão.
Mais

4
www.acss.min-saude.pt

AGENDA

Conferência "Stress e bem estar no contexto do trabalho"
Data: 26 de Abril
Local: Auditório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
Horário: 14h30

25.ª Encontro de Pediatria
"Patologia Urgente em Idade Pediátrica - Novos conhecimentos, atitudes e práticas"
Data: 28 a 29 de Abril
Local: Auditório do Hospital Pediátrico - CHUC, E.P.E. (Coimbra)
Horário: 9h00

Envie-nos os seus comentários
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