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EXPERIENCIA DE LOS BECADOS IBEROAMERICANOS   
DEL II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 

 
 

Ana Martins   
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 
 
Foi com enorme orgulho e satisfação que recebi uma das 10 bolsas para jovem epidemiologista. Esta 
bolsa suportou os custos da inscrição do congresso, assim como  ajuda na deslocação. Foi uma 
experiência incrível ter estado durante três dias a aprender, ouvir e discutir ciência na área que me é mais 
próxima – populações vulneráveis e doenças infeciosas – e ter a possibilidade de adquirir conhecimento 
plural nas diversas sessões que o congresso oferecia. Foram mais de 800 profissionais de saúde que 
entre mesas espontâneas, comunicações orais e posters me fizeram sair do congresso com uma ideia 
mais alargada da saúde pública e epidemiologia. Agradeço muito o reconhecimento do meu trabalho e 
incentivo todos os jovens epidemiologistas a candidatarem-se para a próxima edição do Congresso, em 
Sevilha, pois é uma oportunidade e experiência que não vão esquecer.  
 

 
 
 
 
Ana Henriques 
Departamento de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 
Ser investigador em Saúde Pública é estimulante, desafiante e um gosto, mas nem sempre é fácil. 
Representar a instituição que nos acolhe e partilhar o trabalho que desenvolvemos  é um orgulho e, 
quando podemos aliar tal facto à posse de uma BECA que nos permite participar num Congresso sem 
 custos adicionais, acaba por tudo se traduzir numa experiência que queremos voltar a repetir. Obrigada! 
Vemo-nos em Sevilha. 
  
 (la misma foto de las 4 chicas de arriba) 
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Oscar Quirós (COLOMBIA) 
 
El congreso iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública ofrece la oportunidad de conocer de 
primera mano los trabajos realizados por los colegas de otros países miembros, poder compartir y discutir 
sobre problemas en salud de interés en común, establecer contactos para potenciales trabajos en 
conjunto y conocer nuevos amigos. Es un escenario invaluable en el cual tuve la oportunidad de estar, en 
Santiago de Compostela, con la facilitación dada por la beca de la Sociedad Española de Epidemiología 
para jóvenes epidemiólogos iberoamericanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romeu Mendes 
Portugal 
 
The grant from the Spanish Society of Epidemiology for young Iberian- American researchers was 
essential to my participation in the II Ibero-American Congress of Epidemiology and Public Health. In an 
era of information globalization where international scientific events require the movement of researchers 
all over the world, participation grants make it possible to spread the results of our investigations. The 
close contact with the other awarded researchers also increased my network of contacts. 
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Ana Luiza G. Soares 
Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil 
 
         A experiência de ter participado do Congresso Ibero-americano de Epidemiologia e Saúde Pública, 
na condição de bolsista da SEE, foi de um valor inestimável para minha carreira como epidemiologista. 
Foi, efetivamente, gratificante e proveitoso. Gratificante, no sentido de ver reconhecido e valorizado o 
trabalho que vem sendo realizado, o que estimula e encoraja a prosseguir; proveitoso, pela oportunidade 
de conhecer e apreciar o trabalho desenvolvido por outros pesquisadores da área. 

             O congresso, além de ser um espaço de divulgação e socialização de conhecimentos e 
descobertas, favorece a convivência e a interação. E o auxilio recebido, através da bolsa de estudos 
viabilizou, sobremaneira, esta realização. O simples fato de participar de um evento desta envergadura 
propicia, além da atualização e aquisição de novos saberes, a aproximação a especialistas de diferentes 
localidades, aumentando, significativamente, a rede de contatos que pode, no futuro, gerar novas e 
enriquecedoras colaborações. 

               A participação, portanto, de jovens epidemiologistas em eventos e atividades afins, que 
propiciem sua  evolução acadêmica e profissional, aliada ao incentivo financeiro e técnico das sociedades 
de epidemiologia, se reveste de uma importância singular. Esse empenho conjunto sugere, no mínimo, a 
valorização de estudos nessa ordem e um amplo desenvolvimento social, não só para as pessoas em 
particular, como também para os países em geral. É um investimento de retorno rápido e exitoso.  
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