Seminário pré-congresso
Colóquio Internacional da colufras | Estratégias de
comunicação para a prevenção dos acidentes de trânsito e
redução de seu impacto sobre os serviços de saúde

18 de abril
09h00 - 09h15

Sessão de abertura

Palavras de boas-vindas do Prof. Dr Paulo Ferrinho, diretor do Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, e do Prof. Rémy Trudel, presidente da
COLUFRAS

09h15 - 11h15 Comunicação em Saúde e a colaboração internacional em

saúde

Presidido pelo Prof. Rémy Trudel, da Escola Nacional de Administração Pública do Québec/
Canada
O assunto será apresentado pelo Dr Luc Boileau, presidente-diretor geral do Instituto Nacional de
Excelência em Saúde e Serviços Sociais, através de um vídeo de 25 minutos, que terá como título
«Comunicações públicas, interações, mídia e tomada de decisão». A apresentação será comentada
pelo Prof. Dr José Gomes da Cunha, da Faculdade de Medicina da Universidade de Poitiers, França, que
falará, nos 15 minutos seguintes, sobre a forma de abordagem da Comunicação na graduação médica em
França. Como complemento, haverá uma apresentação de 15 minutos por Patrick Postal, ex-assessor do
Ministério da Pesquisa e da Tecnologia da França, especialista dos intercâmbios entre a França e o Brasil
nos setores econômico e financeiro, possuindo também mais de doze anos de experiência nas indústrias
da saúde: “A França como pivô entre as Américas e a África no setor da saúde”. Ao final, haverá um
bloco de debate entre a plateia e os expositores.

11h15 - 11h30

Pausa para café

11h30 - 12h45

prevenção dos acidentes de trânsito em Portugal e Canadá
Presidido pelo Prof. Dr Fernando Cupertino
O painel terá início por uma apresentação de 20 minutos, feita pela Dra. Gregória Paixão von Amann,
coordenadora do programa nacional de prevenção dos acidentes do Ministério da Saúde de Portugal.
Seguirá uma apresentação de 20 minutos feita pelo Embaixador do Canadá, S. E. Jeffrey Marder, em
nome do Ministério de Transporte do Canadá, sobre as inovações do Canadá em matéria de prevenção
dos acidentes do trânsito. Comentários serão formulados por um representante da Association
mondiale de la Route, sediada em Paris (a confirmar). São também previstas curtas apresentações de
representantes de países africanos sobre iniciativas promissoras no que diz respeito à prevenção dos
acidentes do trânsito.

12h45 - 14h00

Pausa para café

14h00 - 15h15

A promoção da segurança no trânsito no Brasil e
seu impacto sobre os serviços de saúde

pelo Dr Antônio Carlos Figueiredo Nardi, SecretárioExecutivo do Ministério da Saúde do Brasil. A apresentação
será comentada pelo Prof. Rémy Trudel. Em seguida haverá
um período para debates entre a audiência e o conferencista.

15h15 - 15h30 Pausa para café
15h30 - 17h00

A promoção estratégica do francês e do português

17h00 - 17h15

Mensagem de Sua Excelência Jeffrey Marder, embaixador do
Canadá em Portugal

17h15 - 18h00

Conclusões do colóquio

Duas exposições, iniciando-se em português, pelo exEmbaixador Lauro Moreira, do Brasil: «Lusofonia:
convergências e desafios». A segunda será feita em francês
por um representante da Embaixada de França em Portugal e
terá como tema «Os desdobramentos econômicos do uso
do francês nos intercâmbios internacionais» (a confirmar)

Apresentadas pelo Prof. Dr Fernando Cupertino, palavras
de agradecimento pelo Prof. Rémy Trudel seguidas pelo
encerramento do Colóquio pelo Prof. Dr Paulo Ferrinho,
diretor do IHMT

