
Este boletim é apoiado 
pela Consulta do Viajante

SAÚDE PÚBLICA INTERNACIONAL
E B IOESTAT ÍST ICARua da Junqueira Nº100 , 1349-008 Lisboa

Geral + 351 21 365 26 00 | Direto + 351 21 365 26 08
www.ihmt.unl.pt | E-mail secretariadodireccao@ihmt.unl.pt

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa
Boletim informativo | Ano 2 | Nº 21 | 30.09.2013

63.ª Sessão do Comité Regional Africano da OMS, na República do Congo

Nota editorial
No início do novo ano letivo, o IHMT reforça 

a estratégia de comunicação e reformulou este 
boletim informativo com o objetivo de tornar a 
leitura mais agradável. Esperamos que gostem 
desta evolução! Votos de um excelente ano aca-
démico 2013-14! .

Paulo Ferrinho, Diretor do IHMT

IHMT e OMS-África debatem 
estratégias futuras de parceria

O subdiretor do IHMT Henrique Silveira parti-
cipou na 63.ª Sessão do Comité Regional Africano 
da Organização Mundial de Saúde (OMS-África), 
que se realizou entre 2 e 6 de setembro, em Bra-
zzaville, na República do Congo, à margem da qual 
foram debatidas estratégias futuras na colabora-
ção entre o IHMT e a OMS-África, em particular na 
formação de especialistas para melhorar a vigi-
lância epidemiológica e a capacidade de resposta 
na ocorrência de surtos de doenças causadas por 
vetores, bem como no desenvolvimento da capa-
cidade e segurança laboratorial naquela Região.

Durante o Comité, Henrique Silveira partici-
pou ainda na Reunião dos Institutos de Saúde 
Pública da Região Africana, que se realizou no dia 
3 de setembro, onde foi apresentada a Rede de 
Institutos de Saúde Pública da CPLP – projeto do 
qual o IHMT é parceiro.  .

Reitor quer UNL mais “competitiva 
no espaço global”

Realizou-se a 18 de setembro a cerimónia de 
investidura do Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa (UNL), António Rendas,  na qual foi anun-
ciada a intenção de tornar a UNL mais competi-
tiva  e com maior autonomia. Tomou ainda posse 
a equipa reitoral, constituída pelos vice-reitores 
José Esteves Pereira (Professor Catedrático da 

NOVA sobe em ranking universitário
A Universidade Nova de Lisboa, na qual o 

IHMT está integrado enquanto unidade orgâni-
ca, ocupa a 2ª posição a nível nacional e a 353ª 
a nível internacional no ranking universitário QS 
World 2013/2014. De destacar ainda que a insti-
tuição preencheu 92% das vagas logo na primeira 
fase de acesso ao Ensino Superior no ano letivo 
2013-2014. .
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IHMT reforça Ensino à Distância

A Professora do Centro de Investigação para 
Tecnologias Interativas da FCSH-UNL, Irene Tomé, 
esteve no IHMT, no dia 25 de setembro, para par-
ticipar num workshop na área da educação à dis-
tância, com uma intervenção sobre o ensino e a 
aprendizagem em plataformas eletrónicas no 
ensino superior. O IHMT disponibiliza o Curso In-
ternacional de Gestão em Saúde para o Desen-
volvimento em ensino à distância e brevemente 
divulgará outros cursos acessíveis a estudantes 
nesta modalidade. .

Qualidade do biotério reconhecida 
pela DGAV

O biotério do IHMT foi reestruturado, tendo 
sido melhoradas as condições das instalações 
e padronizados os procedimentos relacionados 
com a experimentação animal. Na sequência da 
melhoria do estatuto sanitário e da qualidade 
dos serviços prestados, foi-lhe atribuído o alvará 
de estabelecimento de criação e utilização de ani-
mais, pela Direção-Geral de Alimentação e Vete-
rinária (DGAV), em 2012. Em agosto de 2013, a 
mesma entidade aprovou todos os procedimen-
tos de rotina realizados pelo biotério, designada-
mente os relacionados com a manutenção das 
colónicas de vetores e ciclo de vida dos parasitas. 
Refira-se que o biotério possui um quadro técni-
co especializado que executa os procedimentos 
experimentais e manipulação animal, no âmbito 
de projetos sediados no IHMT, financiados pela 
União Europeia e FCT, assim como serviços para 
outras instituições nacionais e estrangeiras. .

FCSH), João Paulo Crespo (Professor Catedrático 
da FCT), Pedro Pita Barros (Professor Catedráti-
co da Nova SBE) e Nuno Severiano Teixeira (Pro-
fessor Catedrático da FCSH) e pelos Pró-Reitores 
José João Abrantes (Professor Associado da Fa-
culdade de Direito), Válter Lúcio (Professor Asso-
ciado da FCT), Carlos Correia (Professor Auxiliar da 
FCSH) e Maria Amália Botelho (Professora Auxiliar 
da Faculdade de Ciências Médicas). . 

IHMT em congressos europeus de 
Medicina Tropical e Parasitologia

Vários investigadores e estudantes do 
IHMT participaram no 8.º Congresso Europeu 
de Medicina Tropical e Saúde Internacional (10 
a 13 de setembro, Copenhaga, Dinamarca), e no 
Congresso da Sociedade Espanhola de Parasi-
tologia e Encontro Internacional de Parasitólogos 
(17 a 20 de setembro, Las Palmas, Canárias), com 
a apresentação de posters e comunicações orais. 
Este último encontro contou ainda com o apoio 
da Professora Catedrática Jubilada Maria Amélia 
Grácio no comité científico. .

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=servicos-a-comunidade&subpage=bioterio
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IHMT e Ministério da Saúde de 
Angola reforçam ações conjuntas

O Secretário de Estado da Saúde de Angola e 
doutorando em Saúde Internacional do IHMT, Dr. 
Carlos Masseca, reuniu-se, no dia 30 de setembro, 
com o diretor do IHMT para debater ações de co-
laboração entre o Instituto e instituições do Mi-
nistério da Saúde angolano, dando assim segui-
mento à visita do Ministro da Saúde de Angola ao 
IHMT, no passado mês de agosto. .

Oferta de Mestrado de Parasitologia 
Médica em Angola

Numa visita do Diretor do IHMT, Paulo Ferri-
nho, a 13 de setembro, ao Instituto de Combate e 
Controlo das Tripanossomíases de Angola, foram 
identificadas com o Diretor Geral, Professor 
Josenando Teófilo, ações de colaboração, entre as 
quais a oferta de um Mestrado em Parasitologia 
Médica, naquele país, a partir de 2014. .

Consultoria Científica a Universidade 
Lúrio em Moçambique 

A Professora Catedrática do IHMT Maria do 
Rosário Oliveira Martins foi convidada para inte-
grar o Conselho Científico do Mestrado em Medici-
na Tropical e Saúde Internacional da Universidade 
Lúrio, em Moçambique, ficando ainda responsável 
pela coordenação científica das áreas de Bioesta-
tística e Epidemiologia deste Mestrado. .

Colaboração com a UniZambeze de 
Moçambique

A Diretora dos Estudos Pós-Graduados 
da UniZambeze, em Moçambique, Professora 
Maria Alexandra Rodrigues, visitou o IHMT, no 
dia 16 de setembro, com o objetivo de desen-
volver atividades de colaboração entre as duas 
instituições, nomeadamente formação avançada 
dos docentes da UniZambeze no IHMT, na área 
da Epidemiologia, e ações de formação em Méto-
dos de Investigação, a realizar por docentes do 
IHMT naquela instituição. .



Este boletim é apoiado 
pela Consulta do Viajante

SAÚDE PÚBLICA INTERNACIONAL
E B IOESTAT ÍST ICARua da Junqueira Nº100 , 1349-008 Lisboa

Geral + 351 21 365 26 00 | Direto + 351 21 365 26 08
www.ihmt.unl.pt | E-mail secretariadodireccao@ihmt.unl.pt

IHMT Boletim informativo | Nº 21 | 09.2013 4IHMT Boletim informativo | Nº 21 | 09.2013

Remuneração dos profissionais de 
saúde estudada por IHMT e CONASS

O IHMT e o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS) vão constituir um grupo téc-
nico de trabalho para o estudo das fórmulas de 
ponderação da remuneração dos profissionais 
de saúde em função do desempenho. Esta deci-
são foi tomada à margem dos trabalhos realizados 
durante o seminário “Caminhos da Saúde no Bra-
sil”, que se realizou a 25 de setembro, em Brasília, 
organizado pelo CONASS, com a participação da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 
do IHMT, representado pelo Professor Catedrático 
Wim Van Lerberghe.  .

Portugal e Marrocos mais próximos 
na Saúde

Uma delegação da Universidade Hassan I de 
Settat, em Marrocos, liderada pelo presidente da 
instituição, Ahmed Nejmeddine, esteve reunida 
no IHMT, a 13 de setembro, para debater ações 
de parceria entre as duas instituições nas áreas 
do ensino e da investigação. A visita da delega-
ção marroquina foi organizada pela Universidade 
Nova de Lisboa (UNL) e acompanhada pelo vice-
-reitor da UNL, Miguel Correia. O IHMT tem vindo 
a desenvolver outras iniciativas de colaboração 
com aquele país, em estreita ligação com o Minis-
tério da Saúde do Reino de Marrocos. .

Intercâmbio com Universidade de 
Colónia na Alemanha

A Coordenadora do Gabinete de Relações Inter-
nacionais da Universidade de Colónia, na Alema-
nha, Brit Inga Sperber, visitou o IHMT, a 20 de 
setembro, com o objetivo de conhecer o trabalho 
do Instituto. Da reunião, resultou a possibilidade 
de se desenvolver uma parceria entre as duas 
instituições, através da facilitação do intercâm-
bio de estudantes no âmbito do programa Eras-
mus da Universidade Nova de Lisboa. .

Colaboração com Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto

A Professora Auxiliar da Unidade de Saúde 
Pública Internacional e Bioestatística, Inês Fron-
teira, realizou três palestras na Escola de Enfer-
magem de Ribeirão Preto, no Brasil, entre 5 e 12 
de setembro, nas áreas dos serviços de saúde, 
projetos internacionais e recursos humanos. A 
visita lançou as bases para uma colaboração in-
terinstitucional no campo do intercâmbio de alu-
nos, dos projetos de investigação e no ensino. . 
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Diretor-Geral da Saúde reconduzido
O médico de saúde pública Francisco Geor-

ge foi reconduzido no cargo de diretor-geral da 
Saúde a dia 17 de setembro. Francisco George foi 
membro do Conselho Geral do IHMT e atualmente 
integra a Comissão Tutorial de uma aluna do Dou-
toramento em Saúde Internacional do Instituto. .

Palma Rodrigues eleito em Setúbal
O médico e membro do Grupo Técnico de Apoio 

ao Desenvolvimento do IHMT, Rogério da Palma 
Rodrigues, foi eleito presidente da Assembleia 
Municipal de Setúbal nas Eleições Autárquicas de 
29 de setembro. .

Virologia recebe estagiário da 
Irlanda

O Grupo de Virologia da Unidade de Microbio-
logia Médica acolhe, desde o dia 2 de setembro, o 
estagiário irlandês James McGuinness, ao abrigo 
do programa comunitário Leonardo da Vinci. Du-
rante os três meses de duração do programa, o 
estagiário, licenciado em Biomedicina pela Que-
ens University em Belfast, trabalhará na deteção 
e análise de vírus de insetos através de metodo-
logias no campo da biologia molecular. .

Investigadora do Instituto Pasteur 
de Tunis estagia no IHMT

O Grupo de Leishmanioses da Unidade de 
Parasitologia Médica do IHMT acolheu, durante 
o mês de setembro, a investigadora do Institu-
to Pasteur de Tunis, na Tunísia, Imen Bassoumi, 
para desenvolver um estágio na área da susceti-
bilidade in vitro a fármacos de estirpes de Leish-
mania, isolados na Tunísia. .

Colaboração com Escola de Saúde 
Pública de Universidade em Bruxelas

No dia 13 de setembro, o Professor Catedrático 
do IHMT Wim Van Lerberghe proferiu uma pales-
tra no âmbito dos 50 anos da Escola de Saúde 
Pública (ESP) da Universidade Livre de Bruxelas, 
dedicada ao tema da mudança na procura dos 
serviços de saúde e da necessidade de diálogo 
político neste setor. O IHMT colabora com a ESP 
em áreas como a saúde em África e eficácia dos 
programas de ajuda ao desenvolvimento..
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Philonium” de Valesco de Taranta
Museu: Inv. IHMT 0000511
Biblioteca : Cota HMD.PHI472/2013

“Philonium”, de Valesco (Vasco) de Taranta, 
é um tratado de patologia e práticas médi-
cas, escrito em 1418, que alcançou grande 
notoriedade. Está dividido em sete partes, 
correspondentes a outras tantas áreas da 
Medicina. A 1ª edição impressa é de 1488, 
mas teve várias outras edições até ao final do 
séc. XVII, sendo onze até ao início do séc. XVI.

Eventos
Seminário Leishmaniose e 
Workshop Histopatologia 
7 de outubro

Abertura Solene do ano letivo 
2013-2014
18 de outubro 

1º Encontro Ibero-americano 
e dos Países de Língua 
Portuguesa sobre pneumocistose

24 a 26 de outubro

Inscrições abertas

Curso de Imunologia

Curso Formação em 
Escrita Científica

Curso Formação em 
Comunicação Científica

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=destaques&m2=269
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=destaques&m2=269
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=284
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=284
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=243
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=243
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=243
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=imunologia&m3=3
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=formacao-escrita-cientifica&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=formacao-escrita-cientifica&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=formacao-comunicacao-cientifica&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=formacao-comunicacao-cientifica&m3=0

