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Coimbra vai receber, em abril, uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como
foco principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com
África
 
A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual marcada para outubro em Berlim, foi hoje
apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, com o ministro
Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na área da saúde e da investigação
científica.
 
"Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos últimos anos são claramente a da saúde e do
ensino e investigação científica e clínica", declarou o ministro da Saúde.
 
Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas relações históricas com
África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão oficial portuguesa",
indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que decorrerá em Coimbra.
 
Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se realizará dias 19 e 20
de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para os problemas que
afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) "num contexto
de saúde pública".
 
Organizada por um consórcio constituído pela Universidade de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600 participantes, oriundos de 40 países. Entre os
temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas nos países menos desenvolvidos, bem como
as questões da equidade em saúde. A redução da mortalidade maternoinfantil, a relação entre
alterações climáticas e doenças infecciosas, a vacinação ou os ensaios clínicos em países africanos são
outros assuntos incluídos na agenda da cimeira.
 
Nas cerimónias de abertura e encerramento prevêem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2018

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL:https://www.noticiasdecoimbra.pt/saude/

 
Coimbra recebe em abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.
 
Fernando Regateiro, João Gabriel Silva, Adalberto Campos Ferreira, Martins Nunes e Diana Breda.
 
A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual marcada para outubro em Berlim, foi hoje
apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, com o ministro
Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na área da saúde e da investigação
científica.
 
"Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos últimos anos são claramente a da saúde e do
ensino e investigação científica e clínica", declarou o ministro da Saúde.
 
Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas relações históricas com
África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão oficial portuguesa",
indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que decorrerá em Coimbra.
 
Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se realizará dias 19 e 20
de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para os problemas que
afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) "num contexto
de saúde pública".
 
Organizada por um consórcio constituído pela Universidade de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600 participantes, oriundos de 40 países.
 
Entre os temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas nos países menos desenvolvidos,
bem como as questões da equidade em saúde.
 
A redução da mortalidade maternoinfantil, a relação entre alterações climáticas e doenças infecciosas,
a vacinação ou os ensaios clínicos em países africanos são outros assuntos incluídos na agenda da
cimeira.
 
Nas cerimónias de abertura e encerramento preveem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Coimbra recebe em abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.  A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual
marcada para outubro em Berlim, foi hoje apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da
Saúde, em Lisboa, com o ministro Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na
área da saúde e da investigação científica.  "Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos
últimos anos são claramente a da saúde e do ensino e investigação científica e clínica", declarou o
ministro da Saúde.  Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas
relações históricas com África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão
oficial portuguesa", indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que
decorrerá em Coimbra. Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se
realizará dias 19 e 20 de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para
os problemas que afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) "num contexto de saúde pública". Organizada por um consórcio constituído pela Universidade
de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600
participantes, oriundos de 40 países. Entre os temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas
nos países menos desenvolvidos, bem como as questões da equidade em saúde.  A redução da
mortalidade maternoinfantil, a relação entre alterações climáticas e doenças infecciosas, a vacinação
ou os ensaios clínicos em países africanos são outros assuntos incluídos na agenda da cimeira. Nas
cerimónias de abertura e encerramento preveem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Cimeira da 
Saúde em abril 
no Convento
111 A conferência iti-

nerante da M8 Alliance 
vai realizar-se entre 18 e 
22 de abril, no Convento 
São Francisco. A reunião 
envolve responsáveis de 
17 países (entre os quais 
cinco europeus) e de 23 
instituições universitá-
rias. A M8 Alliance é uma 
organização mundial de 

instituições universitá-
rias da área da saúde. A 
organização está entre-
gue ao consórcio entre 
a câmara municipal e 
o Coimbra Health (que 
reúne o CHUC e a UC). O 
tema geral do encontro a 
realizar em 2018 será o da 
saúde em África.
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111 Coimbra recebe em 
abril uma reunião interca-
lar da Cimeira Mundial de 
Saúde, que terá como foco 
principal a saúde em paí-
ses africanos, aproveitando 
as “relações históricas” de 
Portugal com África e tam-
bém com outros países de 
língua portuguesa.

A reunião intercalar, que 
antecede a cimeira anual 
marcada para outubro em 
Berlim, foi ontem apresen-
tada numa conferência de 
imprensa no Ministério da 
Saúde, em Lisboa, com o 
ministro Adalberto Cam-
pos Fernandes a destacar 
o progresso de Portugal na 
área da saúde e da investi-
gação científica.

“Se há áreas onde Portu-
gal tem progredido muito 

nos últimos anos são cla-
ramente a da saúde e do 
ensino e investigação cien-
tífica e clínica”, declarou o 
ministro da Saúde.

“Focar a atenção 
do mundo em África”

Campos Fernandes lem-
brou que Portugal tem 
“uma posição privilegiada 
pelas relações históricas 
com África, com a América 
do Sul e com a comunida-
de dos países de expres-
são oficial portuguesa”, 
indicando que a presença 
destes estados é muito im-
portante na cimeira que 
decorrerá em Coimbra.

Segundo os organizado-
res da “World Health Sum-
mit Regional Meeting”, que 
se realizará dias 19 e 20 de 

abril, Portugal vai aprovei-
tar a cimeira para “focar a 
atenção do mundo para 
os problemas que afetam 
a maioria” dos países da 
Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) 
“num contexto de saúde 
pública”.

Lançamento oficial 
Organizada por um con-

sórcio constituído pela 
Universidade de Coimbra 
e pelo Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, 
a cimeira espera cerca de 
600 participantes, oriun-
dos de 40 países. Entre os 
temas a debater estão a 
gestão das doenças infec-
ciosas nos países menos 
desenvolvidos, bem como 
as questões da equidade 

em saúde.
A redução da mortali-

dade maternoinfantil, a 
relação entre alterações 
climáticas e doenças infec-
ciosas, a vacinação ou os 
ensaios clínicos em países 
africanos são outros assun-
tos incluídos na agenda da 
cimeira.

Nas cerimónias de aber-
tura e encerramento preve-
em-se intervenções do se-
cretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
do comissário europeu 
para a investigação, Car-
los Moedas, bem como do 
Presidente da República de 
Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, do primeiro-mi-
nistro, António Costa e do 
ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes.

Fernando Regateiro, João Gabriel Silva, Adalberto Campos Fernandes, Martins Nunes e Diana Breda 

Saúde em países africanos 
é tema da cimeira mundial
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Saúde em países africanos debatida em Coimbra
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Coimbra recebe em Abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as  relações históricas  de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.
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Coimbra recebe em Abril uma
reunião intercalar da Cimeira
Mundial de Saúde, que terá
como foco principal a saúde
em países africanos, aprovei-
tando as «relações históricas»
de Portugal com África e tam-
bém com outros países de lín-
gua portuguesa.

A reunião intercalar, que an-
tecede a cimeira anual mar-
cada para Outubro em Berlim,
foi ontem apresentada numa
conferência de imprensa no
Ministério da Saúde, em Lis-

boa, com o ministro Adalberto
Campos Fernandes a destacar
o progresso de Portugal na
área da saúde e da investiga-
ção científica.

«Se há áreas onde Portugal
tem progredido muito nos úl-
timos anos são claramente a
da saúde e do ensino e inves-
tigação científica e clínica», de-
clarou o ministro da Saúde.

Campos Fernandes lem-
brou que Portugal tem «uma
posição privilegiada pelas re-
lações históricas com África,

com a América do Sul e com
a comunidade dos países de
expressão oficial portuguesa»,
indicando que a presença des-
tes estados é muito impor-
tante na cimeira que decor-
rerá em Coimbra, no Conven -
to São Francisco.

Segundo os organizadores
da “World Health Summit Re-
gional Meeting”, que se reali-
zará nos dias 19 e 20 de Abril,
Portugal vai aproveitar a ci-
meira para «focar a atenção
do mundo para os problemas
que afectam a maioria» dos
países da Comunidade de Paí-
ses de Língua Portuguesa
(CPLP) «num contexto de saú -
de pública».

Organizada por um consór-
cio constituído pela Universi-
dade de Coimbra e pelo Cen-
tro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, a cimeira espera
cerca de 600 participantes,
oriundos de 40 países.

Entre os temas a debater es-
tão a gestão das doenças in-
fecciosas nos países menos
desenvolvidos, bem como as
questões da equidade em
saúde.

A redução da mortalidade
materno-infantil, a relação en-
tre alterações climáticas e
doenças infecciosas, a vacina-
ção ou os ensaios clínicos em
países africanos são outros as-
suntos incluídos na agenda da
cimeira.

Nas cerimónias de abertura
e encerramento estão previs-
tas intervenções do secretá-
rio-geral das Nações Unidas,
António Guterres, do comis-
sário europeu para a investi-
gação, Carlos Moedas, bem
como do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de
Sousa, do primeiro-ministro,
António Cos ta e do ministro
da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.|

Saúde em países africanos
debatida em Coimbra
19 e 20 de Abril “World Health Summit Regional Meeting” vai reunir no 
Convento São Francisco cerca de 600 participantes, oriundos de 40 países

LUIS AFONSO

Convento São Francisco acolhe cimeira nos dias 19 e 20 de Abril
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NOVA PONTE PEDONAL
PRONTA EM MEIO ANO
Câmara de Coimbra consignou ontem empreitada, no valor de 579 mil euros, para construção
da travessia definitiva junto à praia fluvial, na freguesia de Torres do Mondego Página 8

Ana Paula Monteiro e Luísa Santos, da Escola de Enfermagem de Coimbra, estiveram três
semanas em contacto com crianças na ilha grega de Lesbos Página 2
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Coimbra recebe em abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.  A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual
marcada para outubro em Berlim, foi hoje apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da
Saúde, em Lisboa, com o ministro Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na
área da saúde e da investigação científica.  "Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos
últimos anos são claramente a da saúde e do ensino e investigação científica e clínica", declarou o
ministro da Saúde.  Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas
relações históricas com África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão
oficial portuguesa", indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que
decorrerá em Coimbra. Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se
realizará dias 19 e 20 de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para
os problemas que afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) "num contexto de saúde pública". Organizada por um consórcio constituído pela Universidade
de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600
participantes, oriundos de 40 países. Entre os temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas
nos países menos desenvolvidos, bem como as questões da equidade em saúde.  A redução da
mortalidade maternoinfantil, a relação entre alterações climáticas e doenças infecciosas, a vacinação
ou os ensaios clínicos em países africanos são outros assuntos incluídos na agenda da cimeira. Nas
cerimónias de abertura e encerramento preveem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Coimbra recebe em abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.  A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual
marcada para outubro em Berlim, foi hoje apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da
Saúde, em Lisboa, com o ministro Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na
área da saúde e da investigação científica.  "Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos
últimos anos são claramente a da saúde e do ensino e investigação científica e clínica", declarou o
ministro da Saúde.  Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas
relações históricas com África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão
oficial portuguesa", indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que
decorrerá em Coimbra. Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se
realizará dias 19 e 20 de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para
os problemas que afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) "num contexto de saúde pública". Organizada por um consórcio constituído pela Universidade
de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600
participantes, oriundos de 40 países. Entre os temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas
nos países menos desenvolvidos, bem como as questões da equidade em saúde.  A redução da
mortalidade maternoinfantil, a relação entre alterações climáticas e doenças infecciosas, a vacinação
ou os ensaios clínicos em países africanos são outros assuntos incluídos na agenda da cimeira. Nas
cerimónias de abertura e encerramento preveem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Coimbra recebe em abril uma reunião intercalar da Cimeira Mundial de Saúde, que terá como foco
principal a saúde em países africanos, aproveitando as "relações históricas" de Portugal com África e
também com outros países de língua portuguesa.
 
A reunião intercalar, que antecede a cimeira anual marcada para outubro em Berlim, foi hoje
apresentada numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, com o ministro
Adalberto Campos Fernandes a destacar o progresso de Portugal na área da saúde e da investigação
científica.
 
"Se há áreas onde Portugal tem progredido muito nos últimos anos são claramente a da saúde e do
ensino e investigação científica e clínica", declarou o ministro da Saúde.
 
Campos Fernandes lembrou que Portugal tem "uma posição privilegiada pelas relações históricas com
África, com a América do Sul e com a comunidade dos países de expressão oficial portuguesa",
indicando que a presença destes estados é muito importante na cimeira que decorrerá em Coimbra.
 
Segundo os organizadores da "World Health Summit Regional Meeting", que se realizará dias 19 e 20
de abril, Portugal vai aproveitar a cimeira para "focar a atenção do mundo para os problemas que
afetam a maioria" dos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) "num contexto
de saúde pública".
 
Organizada por um consórcio constituído pela Universidade de Coimbra e pelo Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, a cimeira espera cerca de 600 participantes, oriundos de 40 países.
 
Entre os temas a debater estão a gestão das doenças infecciosas nos países menos desenvolvidos,
bem como as questões da equidade em saúde.
 
A redução da mortalidade maternoinfantil, a relação entre alterações climáticas e doenças infecciosas,
a vacinação ou os ensaios clínicos em países africanos são outros assuntos incluídos na agenda da
cimeira.
 
Nas cerimónias de abertura e encerramento preveem-se intervenções do secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres, do comissário europeu para a investigação, Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa e
do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
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Urgência 
do CHIM 

A requaliticacão 
da Urgência 
Polivalente de 
adultos do Polo 
dos HUC custará 
cerca de 4,2 mi-
lhões de euros e 
jo financiamento 
comunitário jã foi 
aprovado 

Coimbra recebe Cimeira Mundial de 

Saúde e obras melhoram os serviços 

!PO .e 
..

n 

No IPO será de-
molido o antigo 
edifício da área 
cirúrgica e, no 
seu lugar, surgirá 
uni novo bloco, 
preparado para 
as necessidades 
atuais 

felemediclna 
Teleconsultas 
entre o Estabele-
cimento Prisional 
de Coimbra e o 
Centro Hospita-
lar de Coimbra 
vão iniciar-se em 
breve 

000 No setor da saú-
de, a cidade de Coimbra 
está, comprovadamente, 
entre os melhores do mun-
do. Não admira, pois, que 
o consórcio constituído 
pelo Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra 
(CHUC) e Universidade de 
Coimbra (UC) represen-
tem Portugal na Aliança 
M8 - o G8 da Saúde - e na 
Cimeira Mundial de Saúde. 

Este papel fulcral atri-
buído a Coimbra, na área 
da saúde, permitiu que a 
cidade seja a anfitriã, já 
no próximo mês de abril, 
nos dias 19 e 20, da reali-
zação da Cimeira Mundial 
de Saúde Intercalar, cuja 
organização caberá ao 
CoimbraHealth - Centro 
Académico e Clínico de 
Coimbra -, um consórcio 
entre a UC e o CHUC. O 
consórcio é presidido por 
João Gabriel Silva, reitor • 
da Universidade de Coim-
bra, e Fernando Regateiro, 
presidente do conselho de  

administração do CHUC. 
Com  o tema "Medicina 

de Fronteira", a Cimeira 
Mundial de Saúde Inter-
calar trará a Coimbra cerca 
de 700 especialistas prove-
nientes de todo b mundo-
da Europa à Ásia, passando 
pela África, Médio Oriente, 
América do Norte, Central 
e do Sul -, que se vão reunir 
no Convento São Francis-
co. 

A Cimeira Mundial de 
Saúde é a conferência 
anual da Aliança M8, uma 
associação internacional 
que tem como missão 
principal a melhoria cia 
saúde a nível global e que 
é considerada o G8 da Saú-
de. Reúne investigadores, 
profissionais de saúde, de-
cisores políticos, organiza-
ções não governamentais 
e organizações de saúde. 

etemedicina a inova 
Quando o objetivo é pers-

petivar o futuro na saúde, 
é obrigatório falar da tele- 

medicina, uma mais-valia 
permitida pelas novas 
tecnologias. Na Adminis-
tração Regional de Saúde 
do Centro (ARSC), o desen-
volvimento da telemedici-
na, área coordenada pelo 
médico Fernando Gomes 
da Costa, afirma-se como 
um exemplo para o país. 
Com  o apoio do Centro 
Nacional de Telemedicina 
e TeleSaúcle, do Ministé-
rio da Saúde, são vários os 
projetos com sucesso no 
terreno, como a Via Ver-
de do AVC, e outros estão 
preparados para avançar 
este ano. 
Um dos projetos mais 

inovadores é o início das 
teleconsultas entre o Esta-
belecimento Prisional de 
Coimbra e o CHUC, pre-
visto para muito breve. O 
projeto, que é de âmbito 
nacional e deverá tam-
bém avançar na prisão 
de Caxias, vai possibilitar 
realizar teleconsultas em 
diversas especialidades,  

como as doenças infec-
ciosas, a psiquiatria e a 
urgência, as áreas em que 
são solicitadas mais con-
sultas, podendo depois ser 
alargado a outras áreas. A 
teleconsulta para reclusos 
irá reduzir a necessidade 
de efetuar transportes de 
alta segurança entre a pri-
são e o hospital. 

A consulta de càrdiologia 
por telemedicina, que é fei-
ta há cerca de um ano entre 
o Serviço de Cardiologia B 
do CHUC e os centros de 
saúde de Condeixa-a-No-
va, Montemor-o-Velho, S. 
Martinho do Bispo e Sou-
re, em articulação com a 
ARSC, vai este ano ser alar-
gada a mais cinco ou seis 
centros de saúde. 

Também o Hospital Ro-
visco Pais - Centro de Me-
dicina da Reabilitação da 
Região Centro (CMRRC), 
localizado na Tocha, Canta-
nhede, está a desenvolver a 
teleconsulta no ãmbito da 
Via Verde da Reabilitação  

do AVC. A teleconsulta co-
neçou a ser realizada com 
o Serviço de Neurologia do 
CHUC, dedicada a doen-
tes que sofreram um AVC 
e necessitam de fazer rea-
bilitação mais específica, 
e o projeto será alargado a 
outros hospitais. 

Entre o Serviço de Derma-
tologia do CHUC e vários 
centros de saúde está a ser 
desenvolvido também um 
projeto inovador utilizan-
do a telemedicina.Tratam-
se de pedidos de consulta 
que são efetuados com o 
envio de fotografias, o que 
permite ao serviço hospi-
talar solicitar exames antes 
da consulta. 

ova maternidade 
Na área da saúde, apesar 

de algumas dificuldades, 
em Coimbra, são muitos os 
projetos para 2018.0 Cen-
tro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra (CHUC) 
mantém a aposta em áreas 
clínicas de ponta, como a 
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SAÚDE 
tMe: s-de euros 

e Tet.cconsuttas irão chegar à cadeia 
de Coimbra 

Equipamentos de ponta no !PO 

O Novo edifído vai ser construído no PO 
0 CHLIC lidera em várias áreas clínicas 

e é o hospital de última linha 
O Ligada à ideatmed, surge a Sloball 

ICHS 

Cimeira Mundial de Saude- Intercalar 
realiza-se em Coimbra 

António Arnaut 
Ex-ministro, responsável 
pela criação do Serviço 
Nacional de Saúde 

O desígnio 
da Saúde 

Desejo que Coimbra seja 
uma grande região de 
saúde. Uma grande 

região de saúde não se impõe 
pela sua extensão, mas pela sua 
qualidade, e Coimbra tem, de 
facto, um dos melhores hospitais 
da Europa. 
A escola de Coimbra tem uma 
grande tradição na saúde, que 
por vezes se foi perdendo, mas 
pode recuperá-la, o que implica 
algumas reformas, a que uma 
nova Lei de Bases da Saúde não 
é alheia, mas exige sobretudo 
uma vontade, um desígnio. 
Portugal precisa de ter um desíg-
nio, a região Centro precisa deter 
um desígnio. E esse desígnio, em 
Coimbra, pode ser justamente a 
saúde. 
Coimbra faz agora parte do G8 da 
Saúde, o grupo das grandes uni-
versidades e hospitais da saúde. 
Estas ligações internacionais, a 
posição de Portugal no Mundo 
lusófono, e especialmente o 
peso da Universidade de Coim-
bra no Mundo lusófono, aliadas à 
tradição coimbrã na prestação de 
uma saúde de qualidade, podem 
fazer com que as autoridades 
académicas, as autoridades mé-
dicas, as autoridades municipais 
e os cidadãos possam começara 
interiorizar esta ideia e a trabalhar 
para a concretizar. 
Coimbra, que tem muitas po-
tencialidades em vários setores, 
tem uma situação privilegiada na 
saúde, com séculos e séculos de 
história. Tem uma grande tradi-
ção no ensino e na prestação de 
cuidados de saúde - o segundo 
hospital público do país foi feito 
na cidade, na Praça Velha, por D. 
Manuel -, possui um conjunto 
de equipamentos de saúde dos 
melhores que há no País e na Eu-
ropa. Portanto, é possível apro-
veitar todas as suas capacidades, 
que estão inaproveitadas, e criar 
esse desígnio, interiorizar esse 
desígnio, para fazer com que 
Coimbra possa ser a Capital da 
Saúde. Mas é preciso um pouco 
mais de vontade e essa vontade 
tem que ser desenvolvida pelas 
autoridades académicas, médi-
cas e municipais. 

transplantação, que reforçou e 
lidera a nível nacional em várias 
áreas, como nos transplantes 
cardíacos, renais, da córnea e 
hepáticos. 

A par dos investimentos em 
avanços tecnológicos e 
vação dos serviços - como a 
renovação do parque de equi-
pamentos de diagnóstico e te-
rapêutica; dos espaços e equi-
pamentos das enfermarias e 
do ambulatório; dos sistemas 
de informação; e o fomento da 
inovação diagnóstica é terapêu-
tica; entre outros -este ano está 
previsto o arranque de obras 
de vulto, adianta Fernando Re-
gateiro. 

Um dos grandes projetos é o 
início da construção da nova 
maternidade do CHUC, orçada 
em 16,8 milhões de euros, que 
irá concretizar a fusão entre as 
duas maternidades da cidade: a 
Dr. Daniel de Matos e a Bissaya 
Barreto. 

A localização da nova mater-
nidade, prevista para o campus 
hospitalar do CHUC, gerou aler-
tas sobre os já enormes cons-
trangimentos que o trânsito e a 
falta de espaço para estaciona-
mento provocam na zona dos 
HUC. O presidente da Câmara 
de Coimbra chegou a sugerir 
que a nova maternidade fosse 
construída no espaço do Hospi-
tal Geral (Covões), na margem 
esquerda da cidade. 
Justamente devido ao grande  

fluxo de trânsito e automóveis 
na zona do CHUC, uma das 
grandes obras de que se fala-
rá este ano é a construção de 
um silo auto com 1200 lugares, 
junto aos HUC, que está em fase 
de elaboração de projeto e orça-
mentação. 

Outras grandes obras pre-
vistas, que se repercutirão na 
melhoria do atendimento dos 
utentes, é a requalificação e 
apetrechamento da Urgência 
Polivalente de adultos do polo 
dos HUC, intervenção que cus-
tará cerca de 4,2 milhões de 
euros e cujo financiamento 
comunitário já foi aprovado. 
Também importante é a cons-
trução de um edifício destinado 
a integrar a resposta de Cuida-
dos Intensivos e da Unidade de 
Queimados. 

No distrito, o projeto para ex-
pansão da capacidade do Cen-
tro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro- Rovisco Pais, 
com um orçamento de previsto 
de 3,46 milhões de euros. 

' IPO 
O Instituto Português de On-

cologia (IPO) de Coimbra en-
trou em 2017 com instalações 
renovadas: a área da Oncologia 
Médica e Hospital de Dia, onde 
são realizados os tratamentos 
de quimioterapia, foram am-
pliadas e requalificadas. As  

obras integram-se num conjun-
to de intervenções que rondam 
os 37 milhões de euros e englo-
bam projetos de renovação dos 
equipamentos para tratamento 
de doentes com cancro e a re-
modelação de instalações. 

Este ano deverá iniciar-se a 
obra maior e mais complexa 
deste conjunto de investimen-
tos: a construção de um novo 
edifício para as especialidades 
cirúrgicas, e respetivos interna-
mentos, que envolve um investi-
mento de 21,5 milhões de euros, 
cujo concurso de construção já 
foi lançado. Assim, no campus 
hospitalar do IPO será demo-
lido o antigo edifício da área 
cirúrgica e, no seu lugar, surgirá 
tini novo bloco, preparado para 
as necessidades atuais. 

Para manter a atividade cirúr-
gica do IPO durante estas obras, 
o hospital vai construir um blo-
co operatório temporário e pro-
visório no terraço de um dos 
edifícios, onde as equipas de 
profissionais possam continuar 
a operar, durante as obras. 

ovo centro de saúde 
Pernão de Ma 

Na área dos cuidados de saúde 
primários são também muitas 
as obras em curso e outras que 
irão arrancar em 2018, nos vá-
rios distritos da região Centro, 
beneficiando utentes e profis-
sionais. As obras são promovi-
das pela ARSC com o apoio de  

fundos comunitários. 
Entre outras obras, para Co m-

bra, anuncia-se para este ano o 
início da construção do Centro 
de Saúde Fernão de Magalliães, 
obra reclamada há muito tem-
po e orçada em 3,6 milhões de 
euros, bem como a requalifica-
ção do Centro de Saúde Cruz de 
Celas, que custará 1,8 milhões 
de euros. 

A ldealmed - Unidade Hospi-
talar de Coimbra está a partici-
par na construção do primeiro 
hospital privado em Muscat 
(Oman). Desde o projeto arqui-
tetónico, conceção do conteúdo 
clínico e recursos humanos, até 
ao modelo de gestão, o Ideal-
med Muscat Hospital será ide-
alizado pelo grupo de saúde 
privado de Coimbra. 

Neste novo projeto no Médio 
Oriente, o Grupo Idealmed jun-
ta-se à Oman Brunei Investment 
Company, e ao Grupo Suhail 
Bahwan na joint venture Al Afia 
Healthcare Development and 
Investment Company. 
Ligada à Idealmed, e com 

estes mesmos parceiros, sur-
giu recentemente a Globall 
IGHS - Integrated Globall 
Healthcare Services, gerida 
por José Alexandre Cunha, 
que se propõe gerir ativos 
na ordem dos 860 milhões. 
I Dora Loureiro 
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Coimbra recebe em Abril uma
reunião intercalar da Cimeira
Mundial de Saúde, que terá
como foco principal a saúde
em países africanos, aprovei-
tando as “relações históricas”
de Portugal com África e tam-
bém com outros países de lín-
gua portuguesa.

A reunião intercalar, que an-
tecede a cimeira anual mar-
cada para Outubro em Berlim,
foi ontem apresentada numa
conferência de imprensa no
Ministério da Saúde, em Lis-
boa, com o ministro Adalberto
Campos Fernandes a destacar
o progresso de Portugal na
área da saúde e da investiga-
ção científica. “Se há áreas
onde Portugal tem progredido
muito nos últimos anos são
claramente a da saúde e do en-

sino e investigação científica e
clínica”, declarou o ministro da
Saúde. 

Campos Fernandes lembrou
que Portugal tem “uma posi-
ção privilegiada pelas relações
históricas com África, com a
América do Sul e com a co-
munidade dos países de ex-
pressão oficial portuguesa”, in-
dicando que a presença destes
estados é muito importante na
cimeira que decorrerá em
Coimbra, no Convento São
Francisco.

Segundo os organizadores
da 'World Health Summit Re-
gional Meeting', que se reali-
zará nos dias 19 e 20 de Abril,
Portugal vai aproveitar a ci-
meira para “focar a atenção do
mundo para os problemas que
afectam a maioria” dos países

da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP)
“num contexto de saúde pú-
blica”.

Organizada por um consór-
cio constituído pela Universi-
dade de Coimbra e pelo Centro
Hospitalar e Universitário de
Coimbra, a cimeira espera
cerca de 600 participantes,
oriundos de 40 países.

Entre os temas a debater es-
tão a gestão das doenças in-
fecciosas nos países menos de-

senvolvidos, bem como as
questões da equidade em
saúde.

A redução da mortalidade
materno-infantil, a relação en-
tre alterações climáticas e
doenças infecciosas, a vacina-
ção ou os ensaios clínicos em
países africanos são outros as-
suntos incluídos na agenda da
cimeira.

Nas cerimónias de abertura
e encerramento estão previs-
tas intervenções do secretário-
geral das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, do comissário
europeu para a investigação,
Carlos Moedas, bem como do
Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, do pri-
meiro-ministro, António Costa 

e do ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes. |

Saúde em países africanos
debatida em Coimbra
19 e 20 de Abril “World Health Summit Regional Meeting” vai reunir 
no Convento São Francisco cerca de 600 participantes, oriundos de 40 países

Convento São Francisco acolhe cimeira nos dias 19 e 20 de Abril

DR

A organização 
prevê a presença 
de cerca de 600 
participantes, 
oriundos de 40 
países, na cimeira
mundial
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