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Terá	lugar	no	próximo	dia	20	de	abril,	na	Aula	Magna	da
Faculdade	 de	 Medicina	 da	 Universidade	 de	 Lisboa,	 a
sessão	 da	 entrega	 do	 Prémio	 Pulido	 Valente	 Ensino
respeitante	ao	ano	letivo	2021/2022.
Celebrando-se	este	ano	o	30º	aniversário	do	prémio,	foi
decidido,	em	consonância	com	o	Conselho	Científico	da
Faculdade	 de	 Medicina,	 assinalar	 a	 efeméride
convidando	para	orador	da	sessão	o	aluno	premiado	em
2003,	 Prof.	 Nuno	 Cortez-Dias,	 o	 qual	 proferirá	 uma
conferencia	sobre	o	tema	“Desafios	atuais	ao	Ensino	da
Medicina”.
Tendo	 em	 vista	 aumentar	 a	 visibilidade	 do	 prémio,	 a
Fundação	 propôs	 à	 Associação	 de	 Estudantes	 da
Faculdade	 de	 Medicina	 de	 Lisboa,	 entre	 outras
iniciativas,	a	realização	de	entrevistas	a	três	vencedores
do	 Prémio	 Ensino,	 sobre	 o	 significado	 e	 impacto	 do
prémio	nas	suas	carreiras	académicas	e	profissionais.
O	 aluno	 premiado	 no	 ano	 letivo	 2021/2022	 foi	 André
Francisco	 Couto	 Dias	 que	 obteve	 a	 classificação	 de	 19
valores	 na	 unidade	 curricular	 Módulo	 V.II‐Medicina
Interna,	 correspondente	 à	 cadeira	 lecionada	 pelo
patrono	da	Fundação.
O	 Prémio	 Pulido	 Valente	 Ensino,	 no	 valor	 de	 3.000
euros,	 é	 atribuído	 pela	 Fundação	 Francisco	 Pulido
Valente	e	pela	Fundação	Monjardino.	

		Prémio	João	Monjardino
A	sessão	de	atribuição	do	Prémio	João	Monjardino	2022,	terá	lugar,
no	 próximo	 dia	 11	 de	maio,	 no	 auditório	 do	 Instituto	 Nacional	 de
Saúde	Dr.	Ricardo		Jorge	(INSA),		instituição	onde	a	premiada	deste
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ano,	 Joana	 Isidro	 (Mestrado	 em	 Biologia	 Molecular	 e	 Genética)
integra	a	Unidade	de	Bioinformática	do	Departamento	de	Doenças
Infeciosas.
Cumprindo-se	este	ano	o	20º	aniversário	do	Prémio	(Prémio	Pulido
Valente	 Ciência	 até	 2019,	 Prémio	 João	 Monjardino	 a	 partir	 dessa
data),	o	programa	da	sessão	incluirá	para	além	da	apresentação	do
artigo	 premiado	 -	 “Phylogenomic	 characterization	 and	 signs	 of
microevolution	 in	 the	 2022	 multi-country	 outbreak	 of	 monkeypox
vírus”	 [Caraterização	 filogenómica	 e	 sinais	 de	 microevolução	 do
surto	 internacional	 de	 2022	 do	 vírus	 da	 varíola	 dos	 macacos],
publicado	 na	 revista	 Nature	Medicine,	 uma	 apresentação	 do	 Prof.
António	 Correia	 de	 Campos,	 membro	 do	 Conselho	 Consultivo	 da
Fundação	sobre	o	historial	do	Prémio	e	o	percurso	profissional	dos
investigadores	premiados.
Recorde-se	que	o	Prémio	 João	Monjardino	 reconhece,	anualmente,
um	artigo	científico	numa	área	específica	das	Ciências	Biomédicas,
que	 descreva	 os	 resultados	 da	 investigação	 realizada	 por	 um(a)
investigador(a)	 com	 menos	 de	 35	 anos	 de	 idade	 à	 data	 de
apresentação	da	candidatura,	numa	instituição	do	sistema	científico
e	 tecnológico	 nacional	 e	 consubstancia-se	 na	 atribuição	 de	 um
subsídio	no	valor	de	10.000	Euros,	comparticipado	em	partes	iguais
pela	FCT	e	pela	FFPV.		
Quanto	ao	Prémio	 João	Monjardino	2023,	terá	como	tema	a	Saúde
Mental,	aproveitando-se	o	facto	de	este	ano	ser	o	Ano	Europeu	de
Saúde	Mental.		

	

Protocolo	com	a	AEFML

Tendo	 em	 vista	 aproximar	 o	 Prémio	 Pulido	 Valente	 Ensino	 dos
estudantes	 da	 Faculdade	 de	 Medicina	 de	 Lisboa,	 e	 aumentar	 sua
visibilidade	 pública,	 a	 Fundação	 tem	 vindo	 a	 aprofundar	 o	 seu
relacionamento	com	a	respetiva	Associação	de	Estudantes.
Nesse	 contexto,	 prevê-se	 a	 assinatura	 em	breve	 de	 um	protocolo
com	 a	 AEFML	 que	 irá	 enquadrar	 a	 realização	 de	 iniciativas	 e
projetos	 conjuntos	 e	 permitirá	 a	 utilização	 dos	meios	 	 	 de	 que	 a
AEFML	 dispõe,	 como	 o	 site,	 as	 redes	 sociais	 e	 a	 revista
“Ressonância”	para	divulgar	a	atividade	da	Fundação.	
	

		Atividade	dos	Grupos	de	Trabalho
Conforme	decidido	na	última	Assembleia	de	Curadores	da	Fundação
no	 que	 respeita	 à	 reorganização	 interna	 da	 Fundação,	 foram
constituídos	três	Grupos	de	Trabalho,	cobrindo	três	áreas	principais-
Prémios	Pulido	Valente	Ensino	e	 João	Monjardino,	Projetos	e	Site	e
redes	sociais.	Os	Grupos	de	trabalho	têm	reunido	com	regularidade
e	é	realizada	mensalmente	uma	reunião	alargada	para	se	fazer	um
ponto	de	situação	da	atividade	dos	vários	grupos.	



De	 destacar	 o	 projeto	 Minuto	 Saúde	 –	 Cidadãos	 Informados,	 SNS
Melhorado	 que,	 inspirado	 no	 Minuto	 Verde,	 pretende	 criar	 12
episódios	 de	 1	 minuto	 cada	 versando	 questões	 de	 saúde,
envolvendo	curadores	e	conselheiros	da	Fundação	e	parcerias	com
outras	instituições.	
O	Grupo	de	trabalho	dos	Prémios,	para	alem	de	estar	a	preparar	a
organização	 das	 sessões,	 está	 a	 realizar	 um	 levantamento
exaustivo	 do	 percurso	 académico	 e	 profissional	 de	 todos	 os
premiados
Finalmente	o	Grupo	de	 trabalho	do	site,	para	além	da	atualização
do	mesmo,	 tem	 focado	 a	 sua	 atenção	 na	 dinamização	 das	 redes
sociais,	 através	 da	 melhoria	 dos	 seus	 conteúdos,	 sua	 integração
com	o	site	e	alargamento	da	base	de	contactos.
	

Contactos	Institucionais
A	Administração	da	Fundação	reuniu-se	no	dia	18	de	janeiro	com	o
Presidente	do	Conselho	Diretivo	do	Instituto	Nacional	de	Saúde	-	Dr.
Ricardo	 Jorge	 (INSA),	 Professor	 Fernando	 de	 Almeida,	 nas
instalações	do	 Instituto.	Nesta	reunião	foi	discutida	a	possibilidade
de	 a	 próxima	 sessão	 de	 entrega	 do	 Prémio	 João	 Monjardino	 ser
realizada	no	INSA,	atendendo	ao	facto	da	premiada	trabalhar	nesta
instituição.	 O	 Professor	 Fernando	 Almeida	 mostrou	 total	 abertura
tendo	 sugerido	 que	 a	 mesma	 tenha	 lugar	 no	 auditório	 do	 INSA.
Assegurou	 também	 todo	 o	 apoio	 à	 organização	 do	 evento,
garantindo	 as	 condições	 técnicas	 necessárias	 para	 gravação	 e
transmissão	 online	 da	 conferência.	 Os	 presentes	 tiveram	 ainda
oportunidade	de	percorrer	parte	das	instalações	com	destaque	para
os	 novos	 laboratórios,	 verificando	 também	 as	 condições	 do
auditório.	 Com	 muito	 agrado	 foi	 possível	 aos	 representantes	 da
Fundação	 Pulido	 Valente,	 conhecer	 pessoalmente	 a	 premiada,
Joana	Isidro.
A	Administração	da	Fundação	 reuniu-se,	nesse	mesmo	dia,	 com	a
Professora	 Ana	 Rita	 Goes	 da	 Escola	 Nacional	 de	 Saúde	 Pública,
parceira	 da	 Fundação	 no	 Projeto	 Alimentarmente.	 O	 Diretor
Executivo	 deu	 nota	 da	 estratégia	 da	 Fundação	 Pulido	 Valente	 de
aposta	no	reforço	da	promoção	e	divulgação	dos	seus	dois	Prémios
Anuais	 e	 em	 projetos	 concretos	 no	 campo	 da	 literacia	 em	 saúde,
mostrando	abertura	para	 colaborar	 com	a	ENSP.	Referiu	o	projeto
em	construção	designado	Minuto	Saúde	e	a	possibilidade	da	ENSP
vir	 a	 ser	 parceiro	 num	 ou	 mais	 episódios.	 A	 Professora	 Ana	 Rita
Goes	 descreveu	 os	 diferentes	 projetos	 em	 que	 a	 ENSP	 está
envolvida	 (UNLOCK,	 Concordia,	 K-HEALTHinAIR,	 etc)	 mostrando
abertura	para	uma	possível	colaboração	por	parte	da	Fundação.

		Conferências

Na	sequência	das	conferências	que	se	têm	vindo	a	realizar	sobre	o
Registo	 de	 Saúde	 Eletrónico	 (RSE),	 nomeadamente	 a	 que	 teve
lugar	 no	 passado	 dia	 18	 de	 outubro	 de	 2002,	 no	 Auditório	 do



Instituto	de	Saúde	Pública	da	Universidade	do	Porto,	patrocinada
pela	 Fundação	 Pulido	 Valente,	 realizou-se	 um	 Webinar	 sobre
Arquitetura	e	Modelos	de	Registo	de	Saúde	Electrónico,	promovido
pelo	 Instituto	 Português	 da	 Qualidade,	 no	 qual	 a	 Fundação
participou.		
Esta	 conferência,	 constituiu	 mais	 um	 passo	 da	 exigência	 que
colocamos	 no	 sentido	 do	 Registo	 de	 Saúde	 Eletrónico,	 único	 e
nacional,	 ser	 desenvolvido	 e	 implementado	 no	 âmbito	 da
Transição	Digital	na	Saúde.
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