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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Rotary doa equipamentos ao IPO Lisboa 

Lisboa, 26 de abril de 2022 - O IPO Lisboa vai receber material médico no valor 

de 65 mil euros numa iniciativa promovida pelos Rotary Club de Lille e Rotary 

Club de Lisboa Internacional. Os equipamentos de tecnologia avançada de 

laparoscopia destinam-se ao Bloco Operatório do Instituto.  

 

O Rotary Club de Lille e o Rotary Club de Lisboa Internacional vão apoiar o Instituto Português 

de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa) através da doação de material especializado 

de tecnologia avançada em laparoscopia, com o objetivo de reforçar os meios do Instituto e 

contribuir para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas com doença oncológica. 

O anúncio da doação deste material, num valor que ultrapassa os 65 mil euros, foi feito numa 

visita realizada ao IPO Lisboa, dia 22 de abril, com representantes das duas instituições. 

O presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa, João Oliveira, o diretor do Bloco 

Operatório (BO), Luís d’Orey Manoel, e a enfermeira gestora Alice Ventura, também do BO, 

receberam as respetivas delegações.  

O Rotary Club de Lille foi representado pelo seu presidente, Philippe Mahieu, e por Jean-Luc 

Leplat. Em nome do Rotary Club de Lisboa Internacional estiveram a presidente Veronique 

Ortoli-Fleurquin, acompanhada de Jean-Pierre Bloch, fundador do Clube, e de Philippe 

Armengaud, ex-presidente. 

“O reforço do número de instrumentos para laparoscopia nas especialidades de Ginecologia e 

Urologia vai permitir uma maior facilidade na realização de intervenções, uma vez que a sua 

utilização não ficará tão dependente da capacidade de esterilização dos atualmente existentes”, 

explicou o cirurgião Luís D’Orey Manoel. 

O especialista acrescentou que a existência de vários conjuntos de instrumentos “permite a 

realização de várias intervenções sequenciais”. 

O Bloco Operatório do IPO Lisboa funciona ininterruptamente durante 12 horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, e realiza cirurgia adicional aos sábados. Após obras de ampliação e 

requalificação, concluídas em outubro de 2021, ficou com nove salas, sete para cirurgia 

convencional e duas para cirurgia de ambulatório. Uma das salas está preparada para fazer 
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cirurgias de urgência a qualquer hora. Em 2021 foram realizadas cerca de sete mil cirurgias no 

Instituto.  

O Rotary Club de Lille patrocina projetos fora de França, em várias áreas, incluindo a saúde, 

desde que tragam benefício às populações. Estas iniciativas podem beneficiar do apoio 

financeiro da Fundação Rotary International  

Em 2021, o Rotary Club de Lille propôs ao Rotary Club de Lisboa Internacional a realização de 

um projeto em Portugal, e a escolha recaiu muito rapidamente no apoio ao IPO Lisboa.  

“Estamos agora a iniciar a fase de implementação e é com grande satisfação que reafirmamos o 

desejo do Rotary Club de Lisboa Internacional ajudar a população portuguesa e trabalhar em 

colaboração com outros Rotários Portugueses”, frisaram os representantes da instituição. 

Esta cooperação com os Rotary Club de Lille e de Lisboa Internacional compreende outras duas 

vertentes. Uma prevê a prossecução do intercâmbio com os Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP), como Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, com vista à formação de 

equipas médicas e de técnicos daqueles países, que o IPO Lisboa tem vindo a desenvolver ao 

longo dos anos. 

A outra prende-se com a celebração de um protocolo de cooperação entre o IPO Lisboa e o 

Centre Oscar Lambret, de Lille, com o objetivo de partilha de informação e boas práticas na 

utilização de técnicas laparoscópicas, de forma a aumentar a eficiência das equipas cirúrgicas 

nesta área.  

----------------------------------------------------------- 

O IPO Lisboa é uma unidade de saúde com quase um século de experiência no tratamento, 

estudo e investigação do cancro. Presta cuidados de saúde altamente especializados e 

diferenciados. Está certificado como Centro de Referência Nacional no tratamento de vários 

tipos de cancro pelo Ministério da Saúde, e acreditado pela Organization of European Cancer 

Institutes, com indicadores de qualidade idênticos aos dos melhores centros de referência 

internacionais. 

O Rotary é uma rede mundial de 1,4 milhões de pessoas que, de forma ativa e solidária, 

contribuem para o desenvolvimento de projetos impactantes da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas que deles beneficiam. 

Participaram ainda neste projeto: Rotary Club de Lille Vauban (Hauts de France); Rotary Club de 

Gand (Bélgica); Rotary Club de Hull (Reino Unido); Rotary Club de Lisboa (Decano); Rotary Club 

de Lisboa Belém; District 1670 (Lille); District 1520 (Lille Vauban); District 1960 (Lisboa); 

Fondation du Rotary International; Lyceum Club International de Lisbonne; Beneméritos a título 

pessoal. 


