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Assunto: Pedido de colaboração no estudo Competências-chave em Epidemiologia, até 10 de Fevereiro. 

Exmos. Senhores, 

A Unidade de Epidemiologia do Instituto de Medicina Preventiva, em colaboração com a Associação Portuguesa 

de Epidemiologia, encontra-se a desenvolver o estudo Competências-chave em Epidemiologia, para o qual 

gostaríamos de convidar a V/ Instituição a participar. 

É reconhecida a necessidade em caracterizar competências aplicadas na prática epidemiológica actual. Este 

estudo pretende fazer um levantamento da aplicação de competências em Epidemiologia no contexto nacional, e 

associação com níveis de experiência e eventuais necessidades de formação. Para tal, foi elaborado e validado 

um questionário que será agora aplicado a um grupo alargado de profissionais envolvidos na realização de 

estudos epidemiológicos ou na sua aplicação em saúde pública. 

Para que este grupo possa representar de forma mais completa possível a prática epidemiológica nacional, 

pretendemos pedir a colaboração de instituições públicas ou privadas que desenvolvam actividades no 

âmbito da Epidemiologia em Portugal. 

Neste sentido e se for do V/ interesse a colaboração no estudo, pedimos que nos indique um elemento da V/ 

Instituição com o qual possamos estabelecer contacto de forma a facilitar a implementação do projecto. A esta 

pessoa, a colaboração solicitada será quanto ao reencaminhar do questionário a todos os profisisonais da sua 

instituição que estejam envolvidos na prática epidemiológica nacional.  

Considerando o potencial interesse dos resultados, poderemos disponibilizar os resultados relativos à V/ 

instituição, se solicitado.  

Caso queira consultar informação mais detalhada sobre o estudo pode fazê-lo a partir do site 

http://competenciasepi-uepid.wikidot.com/. Aí poderá consultar a carta convite à sua participação e o questionário 

que irá ser aplicado. 

Ficamos a aguardar o V/ resposta ou de eventuais questões, através do contacto Dr.ª Milene Fernandes, 

competencias@fm.ul.pt, até 10 de Fevereiro de 2012. 

Gratos pela atenção dispensada e com os nossos melhores cumprimentos, 

 

Investigador, Coordenador do estudo 
Unidade de Epidemiologia 
Instituto de Medicina Preventiva - Faculdade de Medicina de Lisboa 
Telm: 91 965 3568 Email: pnicola@fm.ul.pt 
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