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Virologista Pedro Simas participa hoje na sessão
Saúde de Qualidade promovida pelo Politécnico

0 investigador tem
sido uma voz activa

para ajudar a opinião
pública a compreender
oCovid-19
Humberto Lameiras

O médico virologista Pedro Simas é
um dos convidados para participar no

ciclo de webinars sobre os Objecti-
vos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS), organizado pelo Instituto Po-

litécnico de Setúbal, que vai decorrer
até ao final deste mês.

Pedro Simas, uma voz presente nos

meios de comunicação, tem ajudado
a opinião pública a compreender o

comportamento do novo coronavírus.

O investigador e docente da Facul-

dade de Medicina da Universidade de

Lisboa está presente na sessão sobre

o ODS 3 - Saúde de Qualidade, marca-
da para hoje, às 16h00. Vai partilhar
o debate com Mariana Neto, médica
de Saúde Pública do Departamento

de Epidemiologia do Instituto Ricardo

Jorge, numa conversa que abordará

a temática da pandemia.

Amanhã, pelaslshOO, o ODSI - Er-

radicar a pobreza é um dos temas a

desenvolverão longo desta semana,
reunindo em videoconferência os es-

pecialistas Rogério Amaro Roque, do-

cente do ISCT -
1 nstituto Universitário

de Lisboa e embaixador da Aliança
ODS, e ainda Piedade Lalanda, pro-
fessora da Universidade dos Açores.

Naquarta-feira, pelasl7hOO,segue-
-seo ODS 5 - Igualdade de Género, que
contará com os contributos de Anália

Torres, docente e coordenadora do
Centro Interdisciplinar de Estudos de

Género do ISCSP - Universidade de

Lisboa, Carla Tavares, presidente da

Comissão para a Igualdade no Traba-

lho e no Emprego, e Natividade Coelho,

directora doCentro Distrital de Setúbal

do Instituto de Segurança Social.

Para sexta-feira,àsllhOO, está mar-

cada uma sessão do ODS 16 - Paz, Jus-

tiça e Instituições Eficazes, a cargo de

João Lázaro, presidente da Associação

Portuguesa de Apoio à Vítima.

Inaugurado a 22 de Junho, o ciclo

temático já percorreu oito dos 17 de-

safios globais aprovados em 2015 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas,
coma ajuda de vários especialistas na-

cionais e sob moderação de docentes
do Instituto Politécnico de Setúbal.

Pedro Simas


