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Trinta e cinco trabalhos científicos (12 comu-
nicações orais e 23 pósteres) foram apresenta-
dos, debatidos e avaliados por um júri no decor-
rer das 4as Jornadas Científicas do IHMT, que se 
realizaram no dia 13 de dezembro. Os projetos 
incidiram em temas muito diversos, desde a 
schistosomose, malária, tuberculose, hepatite 
Delta, leptospirose, passando pela infeção por 
Chlamydia trachomatis e VIH-2, ao planeamen-
to urbano, avaliação de tecnologia imagiológica e 
educação médica, entre outros.

A doutoranda Zélia Santos foi premiada com 
a melhor comunicação oral, com o trabalho “Pla-
neamento Urbano e Alimentação na Cidade da 
Praia, em Cabo Verde”, na área de Políticas de 
Saúde e Desenvolvimento, orientado por Miguel 
Amado e Luzia Gonçalves. O prémio para melhor 
poster foi atribuído a Cristina Mendes, na área da 
Parasitologia, com o trabalho “Efeitos da diversi-
dade populacional de Plasmodium sp. na dinâ-
mica da transmissão da malária na Guiné Equa-
torial”, orientado por Ana Paula Arez.

A sessão de encerramento das jornadas con-
tou com a participação do conferencista convi-
dado, Fabio Zicker, do Programa Especial de In-
vestigação e Formação em Doenças Tropicais (ler 
texto página 2), do reitor da Universidade Nova 
de Lisboa, António Rendas, do presidente do Ins-

35 Projetos apresentados nas 4as Jornadas Científicas

A presidente o Conselho Científico, Lenea Campino, entregou 
o prémio de melhor comunicação oral a Zélia Santos

tituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, José 
Pereira Miguel, do Diretor do IHMT, Paulo Ferri-
nho, do subdiretor, Henrique Silveira e da presi-
dente do Conselho Científico, Lenea Campino.

No seu discurso, o diretor do IHMT referiu que 
são os estudantes, e o compromisso partilhado 
“de trabalhar por uma ciência de excelência que 
contribua para uma melhor saúde e para a me-
lhoria da qualidade de vida de populações caren-
ciadas em Portugal e no mundo”, que garantem 
“que o IHMT seja e se mantenha uma instituição 
académica socialmente relevante e sustentável”..

Cristina Mendes (na foto com a subdiretora do IHMT, 
Zulmira Hartz) recebeu o prémio de melhor poster
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Programa TDR apresentado nas 4as 

Jornadas Científicas
Fabio Zicker, consultor da Organização Mun-

dial de Saúde para o Programa Especial de Inves-
tigação e Formação em Doenças Tropicais (TDR), 
foi o conferencista convidado para a cerimónia 
de encerramento das 4as Jornadas Científicas do 
IHMT, onde partilhou a experiência do TDR na 
promoção de redes de parceria e de colaboração 
na área da investigação em doenças tropicais. 

Na sua apresentação, Fabio Zicker explicou o 
foco estratégico e a estrutura do Programa TDR, 
tendo salientado as diferentes modalidades de 
financiamento acessíveis a candidatos de paí-
ses de baixa ou média renda. O IHMT demons-
trou interesse em estreitar a parceria com o TDR 
para o desenvolvimento de atividades de formação 
e investigação com um foco especial nos países de 
língua portuguesa. O objetivo é aumentar a capa-
cidade de investigação e a competitividade nestes 
países, especialmente no que diz respeito à capta-
ção de bolsas de financiamento internacionais. .

INSA e IHMT assinam acordo de 
colaboração em saúde

Na cerimónia de encerramento das 4as. 
Jornadas Científicas, o diretor do IHMT, Paulo 
Ferrinho, e o presidente do Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge, José Pereira Miguel, 
assinaram um protocolo de colaboração no âm-
bito da Cooperação em Saúde, que visa o desen-

volvimento de atividades de apoio, na área da 
formação pós-graduada, a mestrados e douto-
ramentos de investigadores que desenvolvem a 
sua atividade em cada uma das instituições. .

Tese de doutoramento do IHMT 
publicada em livro

Durante as Jornadas, realizou-se o lançamen-
to do livro “Futurar em Positivo – Satisfação no 
Trabalho”, da autoria de André Biscaia, baseado 
na tese de doutoramento “Satisfação no Traba-
lho dos Médicos de Família dos Centros de Saúde 
Portugueses” desenvolvida no IHMT e defendida 
em 2010. O livro foca a temática da satisfação no 
trabalho entre os médicos de família nos centros 
de saúde portugueses e procura organizar infor-
mação e produzir conhecimento, mas também 
desenvolver uma abordagem útil da satisfação 
no trabalho, segundo o autor. .

André Biscaia apresentou o livro 
durante as Jornadas Científica

90 participantes na 3ª reunião de 
doutorandos de Saúde Pública

A 16 de dezembro realizou-se, no IHMT, a 3ª 
Reunião de Doutorandos de Saúde Pública do 
IHMT, Escola Nacional de Saúde Pública da Uni-
versidade Nova de Lisboa e Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto. A reunião, que 
teve cerca de 90 participantes, visou fortalecer as 
relações entre os doutorandos de Saúde Pública 
das três instituições. .
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Homenagem a Neves de Sousa, 
“o pintor de Angola” 

Realizou-se, no dia 12 de dezembro, a ceri-
mónia de inauguração do painel restaurado de 
Albano Neves de Sousa, com o tema “Vivência 
da população no meio rural”, patente no átrio do 
IHMT. A obra foi restaurada pelo Departamento 
de Conservação e Restauro da FCT-UNL, com o 
apoio da Fundação Millennium.

A cerimónia contou com a participação do 
embaixador António Monteiro, presidente do 
Millennium bcp, de Manuel Machado, Chefe de 
Divisão de Cultura e Turismo da Câmara Munici-
pal de Oeiras (onde está patente um significativo 
espólio do pintor), de Sara Babo, do Departamen-
to de Conservação e Restauro da FCT-UNL e do 
diretor e subdiretora do IHMT, Paulo Ferrinho e 
Zulmira Hartz, respetivamente. 

Participaram ainda, na cerimónia, familiares 
de Neves de Sousa, entre os quais as netas Bár-
bara - também pintora e cuja obra parcial esteve 
patente no IHMT - e Tânia Rebelo da Silva, que 
declamou um poema da sua autoria, em home-
nagem ao pintor (ler ao lado). .

Tânia Rebelo da Silva

Terra minha que não pisei
Terra que nos envolve, terra quente
Terra d’aromas, cheiros e sabores
Terra do imbondeiro eternamente
Terra vermelha, e de tantas cores.

Terra que nos prende, terra de gente
Terra de sons, de canções, de tambores
Terra molhada que tanto se sente
Terra onde nascem ódios ou amores.

Conta momentos de tantos mas tão seus
a África pintada à qual m’entreguei
“Ai quem dera que tivessem sido meus!”

Oh coração angolano qu’eu herdei
como é possível sentir, sem um adeus
saudades d’uma terra que não pisei!

Da esq., Manuel Machado (CM Oeiras), António Russo Dias (Presidente 
do Conselho do IHMT), Maria de Belém Roseira (Presidente do Conselho 
Consultivo do IHMT), António Monteiro (Presidente do Millennium bcp) e 
Paulo Ferrinho (Diretor do IHMT)

Detalhe da pintura restaurada de Neves de Sousa

A Câmara Municipal de Oeiras cedeu ao IHMT mais 
de 250 brochuras sobre a obra de Neves de Sousa

Segurança Alimentar na CPLP 
analisada em livro

A 9 de dezembro, realizou-se no IHMT o lan-
çamento do livro “Segurança Alimentar e Nu-
tricional na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa: Desafios e Perspetivas”, uma publi-
cação editada em parceria pelo IHMT, represen-
tado pelo diretor Paulo Ferrinho, e pela Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Brasil, representa-
da por Paulo Buss, coordenador do Centro de 
Relações Internacionais em Saúde. Os textos e 
recomendações constantes no livro resultaram 
da oficina organizada durante o World Nutrition 
Rio2012, em abril de 2012, onde se fez um pon-
to de situação da segurança alimentar e nutri-
cional no contexto da lusofonia. A publicação foi 
organizada pelos membros do comité organiza-
dor da referida oficina: Sónia Centeno Lima, do 
IHMT, Agostinho Carvalho, do Instituto Superior 
de Ciências da Saúde Egas Moniz, e Rosana Ma-
galhães e Luiz Eduardo Fonseca, da FIOCRUZ. .

Da esq., Agostinho Carvalho, Paulo Buss, Paulo Ferrinho, Luiz Eduardo 
Fonseca e Sónia Lima durante a cerimónia de lançamento do livro
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Diretor do IHMT assume vice-presi-
dência da FESTMIH

No dia 17 de dezembro, o Diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho, em representação da Associação 
para o Desenvolvimento da Medicina Tropical, 
foi eleito vice-presidente da Federação das So-
ciedades Europeias de Medicina Tropical e Saú-
de Internacional (FESTMIH). A FESTMIH inclui 15 
países europeus e visa desenvolver, com base 
na experiência interdisciplinar das sociedades 
nacionais que a compõem, uma colaboração eu-
ropeia e uma parceria norte-sul para o desenvol-
vimento da saúde nos trópicos, respeitando as 
especificidades regionais.

Gerri McHugh, da Royal Society of Tropical 
Medicine de Londres, é o novo presidente e, Ka-
rel Gyselinck, da Belgian Technical Cooperation, o 
tesoureiro. .

IHMT participa em conferência sobre 
reforma da saúde na Grécia 

Wim Van Lerberghe e Gilles Dussault participa-
ram na Conferência de Alto Nível sobre a reforma do 
Setor da Saúde na Grécia, que se realizou nos dias 
12 e 13 de dezembro, em Atenas. Wim Van Ler-
berghe foi conferencista no seminário “Assegurar a 
qualidade e o acesso no sistema de saúde” e Gilles 
Dussault falou sobre a transformação da educação 
e formação dos profissionais de saúde no seminá-
rio “Fortalecer a Saúde Pública na Grécia”. A confe-
rência realizou-se no âmbito da iniciativa “Health in 
Action”, que visa o planeamento e monitorização da 
implementação de reformas estruturais no setor 
da saúde, com o objetivo de melhorar a saúde dos 
cidadãos e a eficiência do sistema de saúde. .

Curso de Clínica Tropical para Forças 
Armadas em Angola

O Diretor de Serviços de Saúde do Estado-
-Maior General das Forças Armadas Angolanas, 
Tenente General Médico Aires Africano, e o dire-
tor do IHMT, Paulo Ferrinho, assinaram a 11 de 
dezembro um Acordo de Colaboração, que visa 
a realização de ações de formação profissional, 
a decorrer em Luanda, nas quais se incluem um 
curso de Clínica das Doenças Tropicais e um cur-
so de Administração de Hospitais Militares. .

50 mil euros para apoiar mulheres 
cientistas africanas 

A Fundação Elsevier atribuiu uma bolsa no 
valor de 50 mil euros ao IHMT, no âmbito do pro-
grama “New Scholars”, para desenvolver uma 
rede de parceria com o objetivo de apoiar mu-
lheres cientistas de África, em início de carreira, 
a tornarem-se cientistas de excelência, através 
da conciliação das carreiras profissionais com 
a vida familiar. A grande finalidade é, a médio-
-longo prazo, promover a qualidade e o aumento 
do número de mulheres cientistas nos Países 
Africanos de Língua Portuguesa. Esta iniciati-
va integra-se no projeto de estabelecimento de 
uma rede de faculdades de Medicina, no âmbito 
do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde. .

Isabel Maurício é a coordenadora do projeto no IHMT

Wim Van Lerberghe e Gilles Dussault participaram em debate na Grécia

Público / Rui Gaudêncio
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Acervo histórico integrado no Portal 
das Memórias de África 

Carlos Sangreman e Lurdes Carmo, do Portal 
das Memórias de África e do Oriente, um proje-
to da Fundação Portugal-África desenvolvido e 
mantido pela Universidade de Aveiro e pelo Cen-
tro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento, 
visitaram o IHMT, a 12 de dezembro, para planear 
a divulgação, naquele portal, dos Anais e outra do-
cumentação histórica do Instituto, bem como de 
fotografias do acervo do museológico, a partir de 
janeiro. A visita foi coordenada pela subdiretora 
do IHMT Zulmira Hartz e por José Luís Dória, res-
ponsável do Museu do Instituto, e contou ainda 
com a participação de Rui Ramalhete e Paulo Cal-
deira, responsáveis da Biblioteca do IHMT. .

FIOCRUZ e IHMT elaboram agenda 
comum de cooperação

Regina Bodstein, investigadora do Departa-
mento de Ciências Sociais da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ), visitou o IHMT, entre os dias 10 e 13 de 
dezembro, para participar em reuniões de tra-
balho que visaram a elaboração de uma agenda 
comum de cooperação para o desenvolvimen-
to no âmbito do Programa de Doutoramento 
Internacional em Doenças Tropicais e Saúde 
Global, organizado em parceria pelas duas ins-
tituições. As reuniões tiveram a coordenação de 
Sónia Dias, diretora da Unidade de Saúde Públi-
ca Internacional e Bioestatística do IHMT, tendo 
como eixo a área temática de formação em Pes-
quisa Qualitativa, incluída no doutoramento. .

Regina Bodstein (à esq.) com Sónia Dias

IHMT acolhe conferência sobre 
transição democrática na Guiné

O Secretário Executivo do Conselho Nacional 
de Luta contra a SIDA e membro do Conselho 
Consultivo do IHMT, João José Silva Monteiro, pro-
feriu, a 12 de dezembro, no IHMT, uma conferência 
com o tema “De país de luta armada ao Estado de 
direito democrático - desencantos e esperanças 
na transição democrática da Guiné-Bissau”. João 
Silva Monteiro é Coordenador da Comissão Nacio-
nal de Planeamento e de Coordenação Estratégi-
ca da Guiné-Bissau, que visa planear a transição 
democrática, com o apoio de José Ramos Horta, 
Representante Especial do Secretário-geral da 
ONU na Guiné-Bissau. .

3ª Conferência da FORGES em Recife 

Luís Lapão, da Unidade de Saúde Pública In-
ternacional e Bioestatística, apresentou uma 
comunicação sobre cooperação universitária en-
tre os países e regiões de língua portuguesa, em 
co-autoria com a administradora do IHMT, Isabel 
Antunes, na 3ª Conferência da FORGES - Fórum 
de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regi-
ões de Língua Portuguesa, que se realizou entre 
4 e 6 de dezembro, em Recife, no Brasil. Duran-
te a conferência, foram estabelecidos contactos 
com os vários parceiros do IHMT em África, em 
Macau e no Brasil. No dia 6, Luís Lapão apresen-
tou ainda um seminário com o tema “Reforma da 
Atenção Primária em Saúde em Portugal: Novos 
modelos organizacionais, de gestão e governação 
clínica”, no Instituto de Medicina Integral Profes-
sor Fernando Figueira, com a participação de alu-
nos de medicina familiar e de enfermagem. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Maqueta de Maternidade 
Tipo (G.U.C.) – Moçambique

Museu: Inv. IHMT.0000048  
Dimensões: Base 71cm X 54,5cm 
Escala: 1/100 
Data: 1951/1952

Maqueta, em gesso, cartão e madeira, execu-
tada em Moçambique e que esteve patente na 
Exposição Documental das Atividades Sanitá-
rias do Ultramar - Lisboa, 1952. 

Representa um complexo de edificações cujo 
projeto foi elaborado cerca de 1946, pelo Gabi-
nete de Urbanização Colonial (G.U.C.), seguindo 
o programa-tipo do médico Aires Pinto Ribeiro, 
diretor dos serviços de saúde de Moçambique. 
Estimou-se que seria necessário construir cer-
ca de 500 destas maternidades, um número 
não alcançado, mas o projeto foi também ado-
tado em Angola. Algumas destas maternida-
des encontram-se ainda em atividade.

A maqueta está agora no Centro Cultural 
de Belém, integrando a exposição “África - 
Visões do Gabinete de Urbanização Colonial”, 
até fevereiro de 2014.

Inscrições abertas

Curso de Medicina do 
Viajante
Tem início a 10 de janeiro de 2014. 
Candidaturas até 4 de janeiro. 

Curso de Clínica das 
Doenças Tropicais
Inicia-se a 11 de janeiro de 2014. 
Candidaturas até 6 de janeiro.

12º Volume dos Anais disponível para 
leitura

O IHMT lançou, no dia 9 de dezembro, o 12º 
volume dos Anais do Instituto, dedicado ao 2º 
Congresso Nacional de Medicina Tropical, que 
se realizou em abril de 2013. Este volume in-
clui os discursos proferidos durante a sessão de 
abertura do Congresso; artigos originais sobre 
diversos temas debatidos no evento; um artigo 
sobre a comunicação e os media; e um artigo 
sobre a V Mostra Museológica do IHMT, relativo 
ao 1º Congresso Nacional de Medicina Tropical 
(Lisboa, 1952). O editorial é assinado por Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro, Presidente da Federação 
Internacional de Medicina Tropical. .

Consultar o 12º volume dos Anais do IHMT

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=medicina-do-viajante
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=medicina-do-viajante
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=clinica-das-doencas-tropicais&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=clinica-das-doencas-tropicais&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/biblioteca/anais/htmls/vol12_2013/index.html

