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ASSUNTO: RESPOSTA PERGUNTA N.o 2336/X (3&) DE 18 DE JULHO DE 2008, DO SENHOR
DEPUTADO BERNARDINO SOARES (PCP)
- PIDDAC - PROGRAMA 013 - SAÚDE; MEDIDA - CUIDADOS DE SAÚDE
DIFERENCIADOS/EsPECIALIZADOS; PROJECTO - INVESTIGAÇAo E DIAGNÓSTICO
EM SAÚDE

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enVIar

cópia do oficio n. o 7611 de 1 de Outubro do Gabinete da Senhora Ministra

da Saúde, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

Per A Chefe do Gabinete

Maria José Ribeiro
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Sua referência Sua comunicaçao Nossa referência

ASSUNTO: Pergunta n.o2336/X/(3a)- ACde 18 de Julho de 2008 do Senhor
Deputado Bernardino Soares do PCP
_ PIDDAC - Programa 013 - Saúde; Medida - Cuidados de Saúde
Diferenciados/Especializados; Projecto -Investigação e diagnóstico
em saúde

No sentido de habilitar o Senhor Deputado Bernardino Soares do PCP, com a

informação solicitada, cumpre-me transmitira V. Exa. que o Projecto "Investigação e

Diagnóstico em Saúde" contempla dois projectos de grande importância para o INSA, IP

e para a sua missão.

O projecto de Reabilitação da Unidade de Doenças Transmissiveis de Alto Risco

localizado no concelho de Palmela. teve como objectivo dotar o Centro de Estudos de

Vectores e Doenças Infecciosas Doutor Francisco Cambournac (CEDVI), permitindo

desenvolver com maior facilidade os estudos de campo indispensáveis ao progresso da

investigação neste domínio, bem como desenvolver a rede de trabalho desenvolvida

com os hospitais distritais mais próximos (Setúbal, Évora e Beja), que contribuiu para o

avanço do conhecimento em alguma áreas como a borreliose de Lyme e a febre escaro-

nodular.

Com este projecto, permitiu dotar o CEVDI de dois novos laboratórios PII!. uma vez que

a grande maioria dos trabalhos do CEVOI desenvolvidas pelos investigadores obrigam à

manipulação de agentes biológicos de alto risco. Neste laboratório em particular, a

ocupação dos espaços garante uma separação reforçada do circuito zona suja - zona

limpa, no sentido de cumprir as Directivas Comunitárias já transportas para o Direito

Português.

A construção de um biotério para trabalhos com animais infectados que garanta a

segurança dos operadores e do ambiente, associado a um dos laboratórios PIII,

obedecendo à norma estabelecida pela Portaria 1005/92 de 23/10.
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A construção de um biotério de criação, de acordo com as normas em vigor. a

reabilitação dos laboratórios PII existentes, com o objectivo de permitir o

desenvolvimento de novas áreas de estudo, assegurando o cumprimento das normas

de Ambiente, Higiene e Segurança da União Europeia.

Reabilitação de uma área polivalente biblioteca/sala de formação. que permitirá a

realização de acções de formação especializadas e a construção de uma área para

exposição parcial do espólio do antigo Instituto de Malariologia, o que constituirá um

pólo cultural e de divulgação científica e histórica.

o segundo projecto, refere-se à Remodelação das actuais instalações do Centro de

Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, que passa a estar dotado de boas condições

físicas, estruturais e de segurança para continuar a levar a cabo o seu papel relevante

no âmbito da saúde em Portugal.

A reunião num só edifício das 14 unidades laboratoriais e respectivos serviços de apoio,

permitirá melhorar a eficácia e eficiência geral do INSA, IP, bem como os níveis de

performance, segurança e competência de modo a potenciar ganhos acrescidos e

sustentáveis em saúde.

Os projectos em questão foram objecto de candidatura co-financiada pelo Programa

Operacional Saúde XXI, tendo o primeiro equipamento recebido um financiamento no

valorde 499.671 € em 2008 e o segundoequipamentorecebido1.145.806€em 2008.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete
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Filomena Parra da Silva
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