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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH) 

RELATÓRIO DA DIREÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES NO ANO DE 2020 

 

 

 

O ano de 2020 foi marcado, de forma indelével, pela pandemia de COVID-19. Assim, foi 

suspensa toda a atividade organizativa presencial – designadamente, congressos e jornadas, 

implicando aglomerações de pessoas -, em consistência com as medidas de saúde pública 

implementadas pelos sucessivos estados de exceção nacional (calamidade, catástrofe e 

emergência), em vigor desde 18 de março de 2020. 

Desta forma, a APIH procurou, no decurso do triénio de 2018-21 – e sem prejuízo dos graves 

constrangimentos decorrentes da pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 - aprofundar o 

intercâmbio técnico e científico com outras associações, divulgando, dinamizando e fomentando 

a advocacia na área da prevenção e controlo da infeção. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, a APIH, estabeleceu e 

continua a estabelecer ligações com os seus associados para complementar e atualizar o seu 

ficheiro. Nessa medida, e no contexto do processo eleitoral para 2021, a APIH solicitou em 

março de 2021, por correio postal e eletrónico, aos seus associados a atualização/retificação de 

contactos. Tratou-se de uma atividade que, pela sua exaustividade, implicou um assinalável 

esforço, designadamente em termos de tempo afeto (secretariado administrativo), por parte da 

APIH. 

A prevista atualização do site, em termos de lay out/back office e de funcionalidades não chegou 

a ser efetivada. Não obstante a Direção ter diligenciado no sentido da sondagem de empresas 

na área, com apresentação de propostas e respetivos orçamentos, a emergência da pandemia 

de COVID-19 tornou inviável a prossecução deste desiderato.  

Desta forma, foi deliberado, em sede de reunião de Direção decorrida a 16 de março de 2021, 

que o processo transitará para apreciação pela Direção eleita para o triénio 2021-24. 
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Das ações realizadas em 2020 destacam-se as seguintes: 

Ao nível da organização interna e canais de comunicação: 

 A atualização, sistematizada (processo eleitoral para o triénio de 2021-24), do ficheiro 

de associados e de entidades e associações congéneres 

 Angariação de novos associados 

 Atribuição de avença mensal ao secretário administrativo da APIH, com efeitos a 2020 

 Divulgação da APIH em atividades criadas por outras associações. 

 

Atividades desenvolvidas, incluindo no âmbito da comunicação externa: 

 

Devido às restrições impostas pelo Estado de Emergência Nacional decorrente da pandemia de 

COVID-19, a APIH viu a sua atividade programada gravemente comprometida. Em concreto, a 

organização de congressos e de outras iniciativas presenciais foi suspensa. 

Não obstante, a atividade dos órgãos associativos manteve-se, ajustada ao contexto 

epidemiológico (i.e., presencial ou telematicamente).  

A APIH, através do seu Presidente concedeu, no âmbito do controlo da infeção/epidemiologia 

das doenças infeciosas, 23 entrevistas (individual ou coletivamente), a órgãos de comunicação 

social, tendo publicado 3 artigos a convite.  A esmagadora maioria foi enquadrada na pandemia 

de COVID-19. 

Inclui-se, nestes últimos, artigo temático intitulado “Pandemia de COVID-19: dinâmica epidémica e 

controlo da infeção”, publicado na edição de novembro/dezembro de 2020 (número 102) da 

revista de gestão e engenharia da saúde “TecnoHospital”. 

Relativamente a artigos submetidos por iniciativa própria, com a qualificação de Presidente da 

APIH – e incluindo a colaboração regular no “Jornal Médico” (edição on line e em papel) - 

cifraram-se em 17. 

O Presidente da APIH participou, ainda, no webinar "E depois do estado de emergência...", 

organizado pela Ordem dos Médicos/Secção Regional do Centro intitulado (07/05/2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecnohospital.pt/noticias/pandemia-covid-19-dinamica-epidemica-e-controlo-da-infecao/
http://www.tecnohospital.pt/noticias/pandemia-covid-19-dinamica-epidemica-e-controlo-da-infecao/
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A Direção 

 

 

 

 Dr. Lúcio Meneses de Almeida 

 

 

 

 

 Eng.º Abraão Ribeiro 

 

 

 

 

 Eng. João Barranca 

 

 

 

 

 Enf.ª Fernanda Pinto 

 

 

 

 

 Drª Maria José Saraiva 

 

 

 

 

 

 Enf.ª Gabriela Lopes 

 

 

 

 

 

 Dra. Cláudia Nazareth 
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Anexos:  

 

Anexo I - Observador (13/04/2020): https://observador.pt/especiais/mascaras-nos-transportes-e-supermercados-

turmas-divididas-e-escritorios-remodelados-como-sera-o-regresso-a-normalidade-possivel/  

Anexo II – Jornal Médico (entrevista edição junho/julho 2020) -  As escolhas de…  

Anexo III - Jornal Enfermeiro (newsletter - 19/10/2020): https://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1931-

associacao-portuguesa-de-infecao-hospitalar-enfermeiros-sao-os-profissionais-de-primeira-linha-no-controlo-da-

infecao.html 

Anexo IV - Sábado - 11 entrevistas - https://www.sabado.pt/sabermais/L%C3%9ACIO-MENESES-DE-ALMEIDA) 

Anexo V - Uma nova agenda para o SNS: Dos cuidados individuais à preparação e resposta em Saúde Pública- 

https://www.jornalmedico.pt/opiniao/tag/M%C3%A9dico%20Assistente%20Graduado%20de%20Sa%C3%BAde%20P%

C3%BAblica.html 

Anexo VI - «Pandemia de COVID-19: Terrorismo global e comunicação do risco» -  

https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-terrorismo-global-e-comunicacao-do-risco#.YGCaAq9KiUk  

Anexo VII - «Pandemia de COVID-19: preparação e resposta ou despesa e resultado» - 

https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-preparacao-e-resposta-ou-despesa-e-resultado#.YGCaHa9KiUk  

Anexo VIII - Pandemia de Covid-19: O agora e o depois - https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-o-agora-

e-o-depois#.YGCZ5K9KiUk 

Anexo IX - Preparação e resposta a catástrofes: A propósito de um relato no contexto da pandemia de Covid-19 

-  https://healthnews.pt/2020/06/15/preparacao-e-resposta-a-catastrofes-a-proposito-de-um-relato-no-contexto-da-

pandemia-de-covid-19/ 

Anexo X - Pandemia de Covid-19: Contributos para a efetividade de resposta do SNS  

https://healthnews.pt/2020/08/03/pandemia-de-covid-19-contributos-para-a-efetividade-de-resposta-do-sns/ 

Anexo XI - E depois do Estado de Emergência? –  https://omcentro.com/2020/05/e-depois-do-estado-de-

emergencia-reorganizacao-dos-cuidados-de-saude-primarios-e-o-tema-do-webinar-organizado-pela-ordem-dos-

medicos-do-centro/ 

 

https://observador.pt/especiais/mascaras-nos-transportes-e-supermercados-turmas-divididas-e-escritorios-remodelados-como-sera-o-regresso-a-normalidade-possivel/
https://observador.pt/especiais/mascaras-nos-transportes-e-supermercados-turmas-divididas-e-escritorios-remodelados-como-sera-o-regresso-a-normalidade-possivel/
https://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1931-associacao-portuguesa-de-infecao-hospitalar-enfermeiros-sao-os-profissionais-de-primeira-linha-no-controlo-da-infecao.html
https://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1931-associacao-portuguesa-de-infecao-hospitalar-enfermeiros-sao-os-profissionais-de-primeira-linha-no-controlo-da-infecao.html
https://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1931-associacao-portuguesa-de-infecao-hospitalar-enfermeiros-sao-os-profissionais-de-primeira-linha-no-controlo-da-infecao.html
https://www.sabado.pt/sabermais/L%C3%9ACIO-MENESES-DE-ALMEIDA
https://www.jornalmedico.pt/opiniao/tag/M%C3%A9dico%20Assistente%20Graduado%20de%20Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica.html
https://www.jornalmedico.pt/opiniao/tag/M%C3%A9dico%20Assistente%20Graduado%20de%20Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica.html
https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-terrorismo-global-e-comunicacao-do-risco#.YGCaAq9KiUk
https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-preparacao-e-resposta-ou-despesa-e-resultado#.YGCaHa9KiUk
https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-o-agora-e-o-depois#.YGCZ5K9KiUk
https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-o-agora-e-o-depois#.YGCZ5K9KiUk
https://healthnews.pt/2020/06/15/preparacao-e-resposta-a-catastrofes-a-proposito-de-um-relato-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19/
https://healthnews.pt/2020/06/15/preparacao-e-resposta-a-catastrofes-a-proposito-de-um-relato-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19/
https://healthnews.pt/2020/08/03/pandemia-de-covid-19-contributos-para-a-efetividade-de-resposta-do-sns/
https://omcentro.com/2020/05/e-depois-do-estado-de-emergencia-reorganizacao-dos-cuidados-de-saude-primarios-e-o-tema-do-webinar-organizado-pela-ordem-dos-medicos-do-centro/
https://omcentro.com/2020/05/e-depois-do-estado-de-emergencia-reorganizacao-dos-cuidados-de-saude-primarios-e-o-tema-do-webinar-organizado-pela-ordem-dos-medicos-do-centro/
https://omcentro.com/2020/05/e-depois-do-estado-de-emergencia-reorganizacao-dos-cuidados-de-saude-primarios-e-o-tema-do-webinar-organizado-pela-ordem-dos-medicos-do-centro/
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (APIH) 

RELATÓRIO DA DIREÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES NO TRIÉNIO 2018/2021 

 

 

 

A APIH, no triénio 2018/2021, continuou a desenvolver o seu percurso seguindo as linhas 

apresentadas no seu programa eleitoral para o triénio. As ações levadas a cabo pretenderam 

consolidar um processo de reestruturação, desenvolvimento e consolidação da APIH, com o 

intuito de a tornar um parceiro credível na prevenção e controlo das infeções associadas aos 

cuidados de saúde (IACS), em todos os serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no 

sistema de serviços de saúde, em geral.  

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, a APIH, estabeleceu e 

continua a estabelecer ligações com os seus associados para complementar e actualizar o seu 

ficheiro. Nessa medida, e no contexto do processo eleitoral para 2021, a APIH solicitou em 

março de 2021, por correio postal e eletrónico, aos seus associados a atualização/retificação de 

contactos. Tratou-se de uma atividade que, pela sua exaustividade, implicou um assinalável 

esforço, designadamente em termos de tempo afeto (secretariado administrativo), por parte da 

APIH. 

Com intuito de fomentar as ideias chave da Associação, a APIH, continua a desenvolver formas 

de angariação de novos associados, quer seja directamente através do site, quer na participação 

em eventos de outras associações, quer através da divulgação de informação sobre descontos 

nas inscrições das suas atividades. 

O site tem sido dinamizado e atualizado por forma a assumir e manter a APIH como sendo um 

polo dinamizador de informação sobre “Infeção associada aos cuidados de saúde” para as 

unidades de saúde do SNS e para a distribuição de informação aos seus associados.  

A prevista atualização do site, em termos de lay out/back office e de funcionalidades não chegou 

a ser efetivada. Não obstante a Direção ter diligenciado no sentido da sondagem de empresas 

na área, com apresentação de propostas e respetivos orçamentos, a emergência da pandemia 

de COVID-19 tornou inviável a prossecução deste desiderato. Desta forma, foi deliberado, em 

sede de reunião de Direção decorrida a 16 de março de 2021, que o processo transitará para 

apreciação pela Direção eleita para o triénio 2021-24. 
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Ao nível da formação e intercâmbio, a APIH continuou com o trabalho iniciado anteriormente, 

desenvolvendo elos de ligação e parcerias. Assim, e a nível internacional, destaca-se a ligação da 

APIH com as suas congéneres europeias, com a EUNETIPS (European network to promote infection 

prevention for patient safety) e com a EUCIC (European Committee on Infection Control). A nível 

nacional, destaca-se a cooperação com a ATEHP (Associação de Técnicos de Engenharia 

Hospitalar Portugueses), a ANES (Associação Nacional de Esterilização), a ANCI (Associação 

Nacional de Controlo de Infeção) e a APHH (Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar).  

Mais recentemente, e no decurso das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da 

Infeção, decorridas em junho de 2019, em Lisboa, foram estreitados laços com a Associação 

Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), com a Associação Portuguesa dos 

Farmacêuticos Hospitalares (APFH) e com a Associação Portuguesa de Administradores 

Hospitalares (APAH).  

Por ocasião da eleição da nova Direção da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

(APMGF), o Presidente da APIH endereçou, a 24 de novembro de 2020, uma mensagem de 

felicitações e de augúrios de articulação profícua ao Presidente-eleito da APMGF, tendo estado 

presente na tomada de posse dos órgãos sociais (triénio 2019-2022) da APFH (janeiro de 2019). 

Desta forma, a APIH procurou, no decurso do triénio de 2018-21 – e sem prejuízo dos graves 

constrangimentos decorrentes da pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 - aprofundar o 

intercâmbio técnico e científico com outras associações, divulgando, dinamizando e fomentando 

a advocacia na área da prevenção e controlo da infeção. 

 

Das ações realizadas em 2018 destacam-se as seguintes: 

 

Ao nível da formação e intercâmbio: 

 A organização pela APIH da Jornada Técnica "Prevenção e Controlo da 

Legionella" que se realizou no Auditório da Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Lisboa, no dia 5 de abril de 2018. 

Realizada no Auditório Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, a Jornada 

Técnica “Prevenção e Controlo da Legionella”, cuja participação quase atingiu as três 

centenas de congressistas, oriundos de várias instituições de saúde, públicas e privadas, 

sobretudo da Região de Lisboa e Vale do Tejo mas, também, da Região Centro e 

Alentejo, incluiu representantes dos GCL e GCR PPCIRA. 

À semelhança de realizações anteriores, este encontro estava integrado no Plano de 

Ação da Direção da APIH e foi realizado em parceria com a Associação de Técnicos de 

Engenharia Hospitalar Portugueses (ATEHP) e a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, IP. 
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Teve como principal objetivo a troca e partilha de conhecimentos pluriprofissionais e 

multidisciplinares, relacionados com o tema. Destacou-se, mais uma vez, o elevado nível 

das intervenções de todos os preletores. 

Foi objeto de notícia, por parte da Just News. 

 

 A organização pela APIH do Congresso do 30º Aniversário APIH “Infeção -

Prevenção e Controlo que se realizou no Auditório António Arnaut (Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra - Pólo B / Escola Superior de 

Tecnologias da Saúde de Coimbra), no dia 15 de novembro de 2018.  

Realizada no Auditório António Arnaut (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - 

Pólo B/Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra), o Congresso 

comemorativo do 30º Aniversário da APIH, subordinado ao tema "Infeção - prevenção 

e controlo", atingiu as duas centenas e meia de congressistas, oriundos de várias 

instituições de saúde (públicas, privadas e do setor social), tendo contado com 

representantes dos GCL e GCR PPCIRA. 

A Conferência Inaugural foi proferida pela Senhora Diretora Geral da Saúde, sob o título 

"Controlo da infeção: passado e futuro". O congresso incluiu 3 mesas-redondas: 

"Antibioterapia - impacte da prescrição em saúde pública", "As equipas multidisciplinares 

e o Controlo de Infeção" e "O edifício de saúde e o controlo da infeção".  

Foi, ainda, apresentada uma conferência sobre a história da APIH, sob o título "30 anos 

da APIH: das origens à atualidade".  

Para culminar o Programa e aproveitando a efeméride, a APIH agraciou com a Categoria 

de Associado Honorário várias personalidades que, com o seu trabalho, contribuíram 

para o engrandecimento da associação e/ou, ao longo da sua vida, se empenharam na 

luta contra as IACS. 

Este congresso foi objeto de notícia-entrevista pela Just News (15/11/2018). 

 

Das ações realizadas em 2019 destacam-se as seguintes: 

 

 Co-moderação de mesa do 8º Congresso “Pandemias na era da 

globalização” (Coimbra, 30 e 31 de maio de 2019). 

A convite da organização (Associação para o Desenvolvimento da Infeciologia), 

a APIH integrou a moderação de mesa-redonda subordinada às infeções 

associadas aos cuidados de saúde. 

Esta participação foi objeto de entrevista pela MédicoNews. 

 

https://justnews.pt/noticias/legionella-o-combate-desta-bactria-implica-vrios-grupos-profissionais#.YHVuw-hKiHs
https://justnews.pt/agenda/congresso-infeo-preveno-e-controlo#.YHV7fehKiHs
https://www.mediconews.pt/especialidades/infecciologia/item/1216-infe%C3%A7%C3%A3o-associada-aos-cuidados-de-sa%C3%BAde.html
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 A organização pela APIH das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e 

controlo da Infeção que se realizou no Auditório da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 6 de junho de 2019. 

Decorridas no Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, as I 

Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da Infeção assumiram-se, pela 

relevância e ineditismo do tema em debate, como mais um inquestionável sucesso 

organizativo. 

Este evento, inserido no Programa de Ação da Direção da APIH e ainda incluído nas 

comemorações do seu 30º aniversário, realizou-se por iniciativa da Associação 

Portuguesa de Infecção Hospitalar (APIH), em parceria com a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., e revestiu-se de um enorme êxito institucional, 

científico e organizacional. 

Estiveram presentes cerca de três centenas e meia de participantes tendo os temas sido 

abordados por especialistas nacionais de elevada craveira científica. Os debates foram 

muito participados e foi unânime a opinião da oportunidade e da qualidade científica das 

Jornadas. 

A epidemiologia hospitalar é uma área da maior relevância, científica e profissional, em 

controlo da infeção que mereceu, pela primeira vez, um congresso especificamente 

dedicado a este tema. Estiveram presentes representantes das mais diversas associações 

profissionais e académicas da área – com destaque para a APAH e para o Centro de 

Epidemiologia Hospitalar do CHUSJ.  

 

2020: 

Devido às restrições impostas pelo Estado de Emergência Nacional decorrente da 

pandemia de COVID-19, a APIH viu a sua atividade programada gravemente 

comprometida. Em concreto, a organização de congressos e outras iniciativas 

presenciais foi suspensa. 

Não obstante, a atividade dos órgãos associativos manteve-se, ajustada ao contexto 

epidemiológico (i.e., presencial ou telematicamente).  

 

A APIH, através do seu Presidente concedeu, no âmbito do controlo da infeção/epidemiologia 

das doenças infeciosas, 23 entrevistas (individual ou coletivamente), a órgãos de comunicação 

social, tendo publicado 3 artigos a convite.  A esmagadora maioria foi enquadrada na pandemia 

de COVID-19. 
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Relativamente a artigos submetidos por iniciativa própria, com a qualificação de Presidente da 

APIH – e incluindo a colaboração regular no “Jornal Médico” (edição on line e em papel) - 

cifraram-se em 17. 

O Presidente da APIH participou, ainda, no webinar "E depois do estado de emergência...", 

organizado pela Ordem dos Médicos/Secção Regional do Centro intitulado (07/05/2020).  

 

 

A Direção 

 

 

 

 Dr. Lúcio Meneses de Almeida 

 

 

 

 

 Eng.º Abraão Ribeiro 

 

 

 

 

 Eng. João Barranca 

 

 

 

 

 Enf.ª Fernanda Pinto 

 

 

 

 

 Drª Maria José Saraiva 

 

 

 

 

 

 Enf.ª Gabriela Lopes 

 

 

 

 

 

 Dra. Cláudia Nazareth 

 

 

 

 

 Drª Catarina Chaves 
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Anexos:  

 

2018: 

Anexo I – Programa da Jornada Técnica "Prevenção e Controlo da Legionella" que se realizou no Auditório da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 5 de abril de 2018. 

Anexo II – Programa do CONGRESSO 30º ANIVERSÁRIO APIH "INFEÇÃO - PREVENÇÃO E CONTROLO" 

que se realizou no auditório António Arnaut (Escola Sup. de Enfermagem de Coimbra - Pólo B / Escola Sup. de 
Tecnologias da Saúde de Coimbra), no dia 15 de novembro de 2018. 

Anexo III - Congresso dos 30 anos da APIH (23/11/2018): https://justnews.pt/noticias/reduzir-as-infecoes-nas-
unidades-de-saude-e-uma-luta-que-deve-ser-de-todos#.YGCaVq9KiUk . 

Anexo IV - Jornal Médico (dezembro de 2018/ Dossiê Resistência aos Antimicrobianos) 

 

2019: 

Anexo I – Programa das I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e controlo da Infeção que se realizou no Auditório 

da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, no dia 6 de junho de 2019. 

Anexo II – Jornadas de Epidemiologia Hospitalar (06/06/2019): https://justnews.pt/noticias/controlo-da-infecao-

todos-os-hospitais-deveriam-ter-servicos-de-epidemiologia-clinica#.YGCZqq9KiUk 

Anexo III - Expresso (edição nº 2424 de 13/04/2019) - "3 perguntas a Lúcio Meneses de Almeida, Presidente da 

Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar" 

Anexo IV - País Positivo (suplemento do semanário "Sol") - setembro de 2019  

Anexo V - Congresso Pandemias – co-moderação de mesa (entrevista audiovisual MédicoNews 
31/09/2019): https://www.mediconews.pt/especialidades/infecciologia/item/1216infe%C3%A7%C3%A3o-associada-

aos-cuidados-de-sa%C3%BAde.html 

Anexo VI - https://justnews.pt/artigos/politicas-de-saude-e-politica-na-saude-a-proposito-de-uma-recomendacao-

parlamentar#.YGCaOK9KiUk  

 

2020: 

Anexo I - Observador (13/04/2020): https://observador.pt/especiais/mascaras-nos-transportes-e-supermercados-

turmas-divididas-e-escritorios-remodelados-como-sera-o-regresso-a-normalidade-possivel/  

Anexo II – Jornal Médico (entrevista edição junho/julho 2020). As escolhas de…  

Anexo III - Jornal Enfermeiro (newsletter - 19/10/2020):https://www.jornalenfermeiro.pt/entrevistas/item/1931-
associacao-portuguesa-de-infecao-hospitalar-enfermeiros-sao-os-profissionais-de-primeira-linha-no-controlo-da-

infecao.html 

Anexo IV - Sábado - 11 entrevistas - https://www.sabado.pt/sabermais/L%C3%9ACIO-MENESES-DE-ALMEIDA) 

Anexo V - Uma nova agenda para o SNS: dos cuidados individuais à preparação e resposta em Saúde Pública- 

https://www.jornalmedico.pt/opiniao/tag/M%C3%A9dico%20Assistente%20Graduado%20de%20Sa%C3%BAde%20P%

C3%BAblica.html 

Anexo VI - «Pandemia de COVID-19: Terrorismo global e comunicação do risco» -  

https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-terrorismo-global-e-comunicacao-do-risco#.YGCaAq9KiUk  

Anexo VII - «Pandemia de COVID-19: preparação e resposta ou despesa e resultado» -

https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-preparacao-e-resposta-ou-despesa-e-resultado#.YGCaHa9KiUk  

Anexo VIII - Pandemia de Covid-19: o agora e o depois - https://justnews.pt/artigos/pandemia-de-covid19-o-agora-

e-o-depois#.YGCZ5K9KiUk 

Anexo IX - Preparação e resposta a catástrofes: a propósito de um relato no contexto da pandemia de Covid-19 

-  https://healthnews.pt/2020/06/15/preparacao-e-resposta-a-catastrofes-a-proposito-de-um-relato-no-contexto-da-
pandemia-de-covid-19/ 

Anexo X - Pandemia de Covid-19: Contributos para a efetividade de resposta do SNS  
https://healthnews.pt/2020/08/03/pandemia-de-covid-19-contributos-para-a-efetividade-de-resposta-do-sns/ 

Anexo XI - E depois do Estado de Emergência? –  https://omcentro.com/2020/05/e-depois-do-estado-de-
emergencia-reorganizacao-dos-cuidados-de-saude-primarios-e-o-tema-do-webinar-organizado-pela-ordem-dos-

medicos-do-centro/ 
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