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Certificação das Causas de Óbito na Europa 
Contributos da Educação Online Aberta e Massiva 

Webinar 5 de Dezembro|16.30h 

O Laboratório de Educação a Distância e eLearning (LE@D) da Universidade Aberta 
(UAb) leva a cabo um webinar de divulgação científica, intitulado Certificação das 
Causas de Óbito na Europa: contributos da educação online aberta e massiva, o qual é 
organizado no âmbito do projeto europeu Certification of the Causes of Death in 
Europe - CODA-EU. 

O evento, que será realizado inteiramente online, é financiado pelo programa Erasmus 
+ da União Europeia e tem como objetivo divulgar os principais resultados deste 
projeto de I&D. De entre eles, destaca-se o desenho de um MOOC destinado à 
formação acelerada e em larga escala dos técnicos de saúde para o exercício das 
melhores práticas europeias de certificação das causas de óbito. Com efeito, tem sido 
detetada nos últimos anos a necessidade de aperfeiçoar a qualidade e fiabilidade 
destas práticas de certificação no continente europeu, dada as profundas implicações 
que estas têm no conhecimento e definição de políticas no domínio da saúde pública. 

A participação é livre de custos, mas implica inscrição prévia.  
 

 

Inscrições no Webinar:  bit.ly/CODA-EU5dez 

Hora Programa 5 de dezembro 2022 
Endereço: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92438653119?pwd=eU5nY2FyUXdYT1V1Mlg1a0pJeTMrUT09 

 

16:30 - 16:40 Introdução 

A Educação Aberta e as práticas de certificação das causas de óbito 

- António Teixeira (UAb, Project manager do projeto CODA-EU) 

16:40 - 17:00 Certification of the causes of death in Europe: the CODA-EU project 

- Agnieszka Fihel (INED, França) 
17:00 - 17:30 Certification practices impact on the public health usefulness of cause-of 

death statistics 

- Francesco Grippo (ISTAT, Itália) 
17:30 - 17:40 Debate 

17:40 - 17:45 Conclusões e encerramento 

- António Teixeira (UAb, Project manager do projeto CODA-EU) 
 

https://lead.uab.pt/
https://portal.uab.pt/
https://coda-eu.site.ined.fr/en/
https://coda-eu.site.ined.fr/en/
https://bit.ly/CODA-EU5dez?fbclid=IwAR0ajXvg_KYStXmnHyVwPzeG70VT9evkfG3A3Ldr2z5DE3O9KUvmpDlm9HE
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92438653119?pwd=eU5nY2FyUXdYT1V1Mlg1a0pJeTMrUT09

