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REpúBLrcA DEMocRÁrc^ PijlK DE s. roME E pRiNcrpE
. (Unidade - Disciplina - Trabalho)

MINISTERIO DA EDUCAçAO, CULTURA E FORMAÇÃO
Gabinete do Ministro

Excelentíssimo Senhor
Prof. Doutor José Pereira Miguel
llustre Presidente do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde pública da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Av. Prof . Egas Moniz
1649-028 Lisboa

Portugal

Assunto: Projecto de investigação designado "A Comunìcação em Saúde na prevenção do
consumo de substâncias nocivas em São Tomé e Príncipe: lnquérito nacional sobre o
consumo de substâncias nocivas (álcool e drogas) na população escolar São Tomé e
Príncipe", de autoria da Investigadora da FML, Dra. lsabel De Santiago.

Senhor Prof. Doutor Pereira Miguel,

O Ministério da Educação, Cultura e Formação apresenta à Vossa Excelência os seus
melhores cumprimentos.

E com muita satisfação que recebemos o ofício remetido por Vossa Excelência no passado
27 de Junho do corrente ano, acompanhado do protocolo científico associado ao projecto
de investigação da investigadora dessa Faculdade de Medicina, de origem santomense,
com a designação supra mencionada.

Tendo conhecimento da preocupaçâo que a matéria constitui, e que foi apresentada
formalmente pela investigadora, através deste projecto, coordenado por si, informo o
seguinte:

1. Considerando o alerta e notícias mais que indiciam consumos de substâncias
nocivas (lícitas e ilícitas) neste país;

2. E o facto de a investigadora apelar a nqssa ajuda no sentido de desenvolvimento do
presente inquérito - em curso - com vista a aplicação de projecto (posterior) de
medidas de prevenção - estratégias de comunicação em saúde - em meio escolar -
que entendemos cada vez mais necessárias no âmbito da Educacão oara a Saúde
(em meio escolar);



Nestes termos e, na sequência de contactos e reuniões de trabalho e deslocações aos
demais distritos do nosso país. informo que acolhemos, com muito prazer e interesse este
projecto, convidando desde já Vossa Excelência a estaí presente na apresentação de
resultados preliminares, logo que estes estejam concluídos.

Por se tratar de tema da tutela de sua Exa. senhora Ministra da Justiça, Administração
Pública e Assuntos Parlamentares, Dra. Edite Ten Jua, informo que daremos conhecimento
deste assunto a tutela e ao Gabinete do primeiro Ministro.

Sem mais assunto, queira aceitar, Excelência, os protestos da minha elevada consideracão.

São Tomé, 6 de Novembro de 2013.
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