
 
 

 

O I Encontro das Regiões do Sul do Internato Médico de Saúde Pública irá decorrer a 3 e 4 de 

julho de 2019 na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, organizado pelas Coordenações 

do Internato Médico e Comissões de Médicos Internos de Saúde Pública, de Lisboa e Vale do Tejo 

(LVT), do Alentejo e do Algarve, com o apoio do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e dos Departamentos de Saúde Pública das ARS 

de LVT, do Alentejo e do Algarve. 

 

Este encontro é destinado aos médicos internos de Saúde Pública e seus orientadores. Pretende 

ser um momento de partilha de trabalhos realizados pelos médicos internos no âmbito do internato 

médico de Saúde Pública, em forma de comunicação oral ou póster, assim como um momento 

formativo, com a possibilidade de participar em workshops que vão de encontro às necessidades 

formativas sentidas pelos médicos internos. Também se pretende promover o convívio entre pares, o 

debate de ideias e novas oportunidades, a aquisição de competências em comunicação e a valorização 

de atividades curriculares. 

 

 

Workshops 

Cada participante deverá escolher um de dois workshops durante a manhã de 3 de julho: Gestão de 

programas e projetos ou Auditoria em Saúde Pública. 

 

Comunicações 

Foram selecionados pelas Coordenações do Internato Médico os temas dos estágios de Intervenção 

em Saúde Pública, Auditoria em Saúde Pública e Opcional pedagogicamente mais interessantes, 

desenvolvidos na região de LVT, Alentejo e Algarve. Os estágios de Investigação Epidemiológica serão 

apresentados em formato de poster. 

 

Pósteres 

Apesar de não terem um momento específico de apresentação pública, haverá um espaço de partilha 

informal no Encontro para exposição de trabalhos realizados pelos médicos internos. Podem ser 

expostos pósteres que já tenham sido apresentados noutros encontros. 

 

Almoço e Jantar 

Será organizado um almoço nas proximidades da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 

em ambos os dias. No dia 3 de julho será também organizado um jantar. O interesse em marcar 

presença deve ser feito através do formulário de inscrição disponibilizado. 

 

Inscrição 

O evento será aberto a todos os médicos internos de Saúde Pública do país, de entrada livre mediante 

inscrição através de formulário online ((nome, ano, local de colocação, contacto de email, contacto de 

telefone, escolha de workshop, intenção de participar com apresentação de póster e intenção de 

participar nos almoços e jantar). Os custos dos almoços e jantar ficarão a cargo dos participantes.  



Programa provisório 

 

3 de julho 

09:00 - 09:30 Receção dos participantes 

09:30 - 11:00 Workshops (em paralelo) 

Gestão de programas e projetos – Parte I 
 

Auditoria em Saúde Pública – Parte I 

11:00 - 11:30 Pausa para café 

11:30 - 13:00 Workshops (em paralelo) 

Gestão de programas e projetos – Parte II 
 

Auditoria em Saúde Pública – Parte II 

13:00 - 14:30 Almoço 

14:30 - 17:00 Journal Club (a confirmar) 

 

 

4 de julho 

09:30 - 10:00 Sessão de abertura 

10:00 - 11:00 Palestra. Perfil académico: oportunidades para os médicos de Saúde Pública 

11:00 - 11:30 Pausa para café 

11:30 - 13:00 Painel 1. Intervenção em Saúde Pública 
 

13:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 15:00 Painel 2. Auditoria em Saúde Pública 

15:00 - 16:00 Pausa para café  

Investigação Epidemiológica em Saúde Pública (a decorrer na pausa) 

16:00 - 17:00 Painel 3. Opcional 

17:00 - 17:30 Sessão de encerramento 

 

 

 


