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A 16 de julho, o Ministério da Saúde, repre-
sentado pelo Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, e a 
Universidade Nova de Lisboa, representada pelo 
Reitor António Rendas, assinaram um protocolo 
na área da cooperação para o desenvolvimen-
to dos sistemas de saúde nas regiões tropicais, 
com enfoque no estudo e prevenção das doen-
ças tropicais, a implementar através de um pro-
grama designado “Francisco Cambournac”.

A sessão foi acompanhada pelo Ministro da 
Saúde, Paulo Macedo, que salientou que esta 
colaboração poderá “constituir uma parceria 
estratégica de grande relevância para Portugal, 
para o futuro da cooperação e para o desenvol-
vimento de um trabalho efetivo na construção 
de sistemas de saúde de qualidade” nos países 
de Língua Oficial Portuguesa (PLOP). E desta-
cou o importante papel do IHMT, “uma institui-
ção centenária que durante décadas ganhou um 
prestígio ímpar no mundo das doenças tropicais, 

Ministério da Saúde e IHMT/NOVA assinam protocolo de cooperação
em especial no continente africano, reconhecido 
pela própria CPLP quando o convida para ser um 
dos seus dois consultores”.

Para o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, este 
acordo é um “reconhecimento do Ministério da 
Saúde” pelo trabalho do Instituto enquanto “par-
ceiro técnico para a cooperação na saúde com os 
PLOP”.

O protocolo prevê o aumento de sinergias e 
melhoria da articulação entre a Direção-Geral de 
Saúde e o IHMT. .

No final da sessão, o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, 
acompanhado na foto pelo diretor do IHMT e pelo Reitor da UNL, 

assinou o livro de honra do IHMT
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Exposição retrata histórias de 
combate às doenças tropicais

O IHMT inaugurou, a 28 de julho, a Exposição 
“Retratar as Doenças Tropicais: Imagens esco-
lhidas de histórias diversas”, que visa assinalar 
os 40 anos da assinatura do Programa Especial 
para Investigação e Formação em Doenças Tro-
picais (TDR) da Organização Mundial de Saúde. 

No painel intitulado “Histórias e Cultura em 
Saúde Tropical”, participaram os promotores 
da exposição, Sanjoy Bhattacharya, Alexander 
Medcalf e Mónica Saavedra, do Centre for Global 
Health Histories da Universidade de York, e, pelo 
IHMT, Isabel Amaral (Curadoria Interinstitucio-
nal), Philip Havik, José Luís Doria e Jorge Seixas.

A mostra é composta por 20 painéis que re-
tratam diversas doenças tropicais (lepra, doença 
do sono, cegueira dos rios, malária, doença de 
Chagas, leishmaniose, dengue), bem como por 
um conjunto de imagens e objetos complemen-
tares que contam a história de intervenções do 
IHMT no combate e erradicação daquelas do-
enças. A exposição da Universidade de York vai 
ainda estar patente no Reino Unido, Suíça e Bra-
sil. No IHMT, pode ser visitada até ao dia 30 de 
setembro. O catálogo das imagens e peças do 
IHMT pode ser consultado aqui. .

NOVA promove articulação na área 
do Saber Tropical

A Universidade Nova de Lisboa (UNL) pre-
tende criar uma plataforma designada “Saberes 
Tropicais”, que visa estabelecer redes de colabo-
ração entre as várias unidades da universidade 
que trabalham, em diferentes áreas do saber 
científico, temas relacionados com os trópicos. A 
plataforma foi apresentada a 16 de julho no Sim-
pósio “Saber Tropical e Investigação na NOVA”, 
pela organizadora da sessão, Maria do Rosário 
Oliveira Martins, docente da Unidade de Saúde 
Pública e Bioestatística do IHMT.

A sessão reuniu investigadores da UNL e do 
Instituto de Investigação Científica e Tropical, com 
o objetivo de divulgar estudos e os resultados de 
trabalhos de investigação colaborativos entre as 
duas instituições, e incluiu uma intervenção do 
Diretor-Geral da Saúde, Francisco George, sobre 
os contributos históricos de Francisco Cambour-
nac para o campo da saúde tropical. .

Estudos Pós-graduados em 
Estatística Aplicada à Saúde

ensino À distÂncia

CANDIDATURAS
2ª Fase: 18 agosto a 12 de setembro de 2014

RETRATAR  AS DOENÇAS TROPICAIS: 

IMAGENS ESCOLHIDAS DE 
HISTÓRIAS DIVERSAS

EXPOSIÇÃO

14 julho a 30 setembro 2014

http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/brochura_exposicao_retratarasDT_site.pdf
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=ensino-a-distancia&subsubpage=estudos-pos-graduados-em-estatistica-aplicada-a-saude
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=539
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IHMT recebido em audiência no 
Parlamento  

No dia 8 de julho, o diretor do IHMT, Paulo Fer-
rinho, acompanhado pelo subdiretor Henrique 
Silveira, pelo docente João Pinto e pela asses-
sora de comunicação Isa Alves foram recebidos 
em audiência, pela Presidente da Comissão Par-
lamentar de Saúde, Maria Antónia Almeida San-
tos. O encontro visou sensibilizar os deputados 
para o tema da reemergência das doenças tro-
picais, esclarecendo a atuação do Instituto nesta 
área, bem como potenciar o desenvolvimento de 
trabalho em articulação com a Comissão e a As-
sembleia da República. .

20 docentes lecionam curso de 
Doenças Tropicais em Angola

Cerca de 20 docentes do IHMT já lecionaram 
aulas teóricas e práticas, tanto na vertente pre-
sencial, como em ensino à distância, no Curso 
de Clínica das Doenças Tropicais, que está a ser 
ministrado às Forças Armadas angolanas, em 
Luanda. O curso resulta de uma parceria entre 
o IHMT e a Direção de Serviços de Saúde das 
Forças Armadas de Angola e é coordenado pelo 
Diretor da Unidade de Clínica Tropical do IHMT, 
Jorge Seixas (fase teórica), por Kamal Mansinho, 
docente da mesma unidade (fase prática), e pelo 
Coronel Médico Humberto Morais. .

Colaboração com autoridades locais 
de Luanda

A investigadora da Unidade de Saúde Pública e 
Bioestatística do IHMT, Isabel Craveiro, reuniu-se, 
entre os dias 21 e 24 de julho, em Luanda, Ango-
la, com as autoridades locais com o objetivo de 
recolher dados para a elaboração de um relatório 
técnico de apoio ao Plano Director Geral Metro-
politano de Luanda. Esta colaboração insere-se 
no âmbito do projeto do IHMT “Urban Planning 
and Health Inequities - moving from macro to 
micro statistics”, liderado por Luzia Gonçalves. .

Partilha de experiências em 
seminário sobre Envelhecimento 

O IHMT acolheu, no dia 14 de julho, o Interna-
tional Seminar on Ageing and Health, onde foram 
divulgados os resultados do projeto “AgHep – 
Ageing and Health in Portugal. Politics and Prac-
tices”, desenvolvido em parceria pelo CEPESE da 
Universidade do Porto e o IHMT-UNL. O seminário 
contou com palestrantes nacionais e internacio-
nais e pretendeu promover a partilha de outras 
realidades, a nível europeu, nesta área. .
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Ética na investigação em debate no 
7º Fórum EDCTP

Realizou-se, entre 30 de junho e 2 de julho, 
em Berlim, o 7º Fórum EDCTP (European & De-
veloping Countries Clinical Trials Partnership), 
que contou com a participação de Maria do Ro-
sário Oliveira Martins, do IHMT, como moderado-
ra em quatro sessões. O Fórum, que teve cerca 
de 320 participantes de mais de 40 países, abor-
dou temas como os aspetos éticos da investiga-
ção clínica e estudos epidemiológicos nas áreas 
do VIH/Sida, tuberculose e malária. .

Docente do IHMT integra CEIC  

A docente da Unidade de Saúde Pública e 
Bioestatística do IHMT Maria do Rosário Oliveira 
Martins foi nomeada como membro da nova Co-
missão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), 
que tomou posse no dia 4 de julho. A CEIC é um 
organismo independente incumbido de assegu-
rar a proteção dos direitos, da segurança e do 
bem-estar dos participantes nos estudos clínicos 
e de garantir os mesmos junto da sociedade. .

Centro Colaborador da OMS apoia 
conferência em Londres  

O coordenador do Centro Colaborador da OMS 
para Políticas e Planeamento da Força de Traba-
lho em Saúde do IHMT, Gilles Dussault, participou 
e coordenou, juntamente com Mario Dalpoz, do 
Instituto de Medicina Social da Universidade do 
Estado de Rio de Janeiro, a sessão sobre Recur-
sos Humanos em Saúde no âmbito da conferên-
cia Health Services Research, que se realizou a 
3 de julho, em Londres, organizada pela Biomed 
Central, com a parceria do Centro Colaborador. .

Angola investe em telemedicina

Luís Lapão, docente da Unidade de Saúde 
Pública Internacional e Bioestatística do IHMT, 
participou como orador, a convite do Gabinete 
do Ministro da Saúde de Angola, num workshop 
sobre os projetos de telemedicina nos hospitais 
gerais do Bengo, Bié, Cabinda, Lunda Sul e Ma-
lanje e nos hospitais Américo Boavida e pediátri-
co David Bernardino. O encontro realizou-se a 17 
e 18 de julho, em Luanda. .
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Mobilidade académica entre Rio 
Grande do Norte e Lisboa  

No âmbito de um convénio entre as duas ins-
tituições, a professora Alice Uchoa, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN (na 
foto, ao centro) reuniu-se com a subdiretora do 
IHMT, Zulmira Hartz, e com o investigador Mar-
celo Silva, para discutir a implementação de me-
didas de mobilidade académica no contexto dos 
programas de pós-graduação em Bioquímica e 
Ciências da Saúde. .

IHMT e Fiocruz unem-se em gestão 
do conhecimento

O IHMT, através da subdiretora Zulmira Hartz, 
e a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, através 
do investigador Jorge Magalhães, do Núcleo de 
Inovação Tecnológica de Farmanguinhos, estão 
a trabalhar em conjunto para a criação de um 
laboratório virtual na área da gestão do conhe-
cimento em Saúde Pública Global e Doenças Tro-
picais. Nesse contexto, o investigador da Fiocruz 
visitou o IHMT, durante o mês de julho, onde pro-
feriu também uma palestra sobre “big data” em 
saúde, tendências tecnológicas e inteligência 2.0 
para a medicina tropical. .

Parceria com a Universidade de São 
Paulo

O investigador Gervásio Bechara, da Universi-
dade Estadual de São Paulo, Brasil (na foto com 
Ana Domingos, do IHMT), visitou o Instituto entre 
os dias 2 e 21 de julho, tendo participado na dis-
cussão de resultados e planeamento de novos 
experimentos no âmbito do projeto “Genómica 
funcional em interações entre Rhipicephalus 
sanguineus e Babesia spp. ou Ehrlichia spp. para 
o desenvolvimento de vacinas”, e na elaboração 
de novos projetos científicos colaborativos. O in-
vestigador foi ainda orador num workshop sobre 
vetores de doenças humanas e animais, coorga-
nizado pelo IHMT e pela Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade de Lisboa, que de-
correu a 7 de julho, onde falou sobre a imunopa-
tologia da resistência a carrapatos. .

Bolsa para Instituto Pasteur-Roma

O Instituto Pasteur-Fondazione Cenci-Bolog-
netti, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive, Università di Roma “La Sapienza”, atri-
buiu uma bolsa de professor estrangeiro visitan-
te ao docente da Unidade de Parasitologia Mé-
dica do IHMT, João Pinto. A bolsa tem início em 
julho de 2015 e duração de três meses. .
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Mobilidade dos profissionais de 
saúde em livro  

James Buchan, docente da Unidade de Saúde 
Pública e Bioestatística do IHMT, é um dos edi-
tores do livro “Health Professional Mobility in a 
Changing Europe – New dynamics, mobile indi-
viduals and diverse responses” (vol. II), publicado 
pelo European Observatory on Heatlh Systems 
and Policies. Buchan é co-autor de três capítulos 
e assina com Gilles Dussault, docente da mesma 
unidade e coordenador do Centro Colaborador da 
OMS para Políticas e Planeamento da Força de 
Trabalho em Saúde, um texto sobre a crise eco-
nómica na UE e o seu impacto na mobilidade dos 
profissionais de saúde. .

Projeto escolar desenvolvido com 
parceria do IHMT ganha 1º prémio  

O trabalho “Penso Bacteriofantástico”, desen-
volvido por três alunos do Externato Benedita 
com a colaboração do IHMT, no âmbito do proje-
to “Compadres, comadres e afins… uma potencial 
ameaça biológica!”, venceu o primeiro prémio no 
32nd Youth Science Meeting, que se realizou de 20 
a 27 de julho, na Universidade de Aveiro. O referido 
projeto, que teve duração de 18 meses e financia-
mento do programa Ciência Viva, incluiu palestras 
e atividades de campo no Externato Benedita e 
visitas ao IHMT para desenvolver trabalho experi-
mental.  O IHMT apoiou ainda a inscrição e partici-
pação dos alunos no encontro de Aveiro. .

Estágios de Verão no IHMT

O IHMT acolheu diversos estágios de verão, 
durante o mês de julho, no âmbito do programa 
Ciência Viva no Laboratório - Ocupação Científica 
de Jovens nas Férias. As temáticas dos estágios 
envolveram desde os animas de laboratório 
(na foto), às moscas, mosquitos e caracóis – 
hospedeiros e vetores de doenças parasitárias, 
passando pela exploração do ADN, pela biologia 
molecular e pelos helmintas. .

Livro sobre Microbiologia Médica 
com extensa participação do IHMT

A editora Lidel publicou o primeiro volume 
do livro “Microbiologia Médica”, dirigido a todo o 
mundo lusófono e que conta com a coordenação 
de Helena Barroso, António Meliço-Silvestre e 
Nuno Taveira. Entre os diretores deste volume 
encontram-se os docentes e colaboradores do 
IHMT Filomena Martins Pereira, Jorge Atouguia, 
Luís Távora Tavira e Miguel Viveiros. No total, o 
livro conta ainda com cerca de 20 contribuições 
autorais do IHMT. .
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Bolsas e subsídios à formação 
avançada

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
anunciou, a abertura, a partir do final de julho, do 
concurso para atribuição de Bolsas Individuais 
de Doutoramento, de Doutoramento em Empre-
sas e de Pós-Doutoramento 2014. O período de 
submissão de candidaturas decorrerá até fins de 
setembro. Mais informações no site da FCT. .

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Cadeira metálica de secretária

Data: 1958
Dimensões: A. variável até 95cm X L. 40cm X P. 50cm 
Museu: Inv. IHMT.0000604

Cadeira metálica rotativa, encomendada 
para equipar o edifício do Instituto de Higie-
ne e Medicina Tropical (então Instituto de 
Medicina Tropical), quando inaugurado em 
dezembro de 1958. Destinada à utilização 
nos gabinetes de som, projeção e tradução 
da Sala de Actos.

É uma peça de mobiliário da fábrica Movex 
Lda, que figura no catálogo da época como 
“cadeira dactilógrafo”, onde se faz a promo-
ção com a seguinte frase “Esta é uma cadei-
ra científica”. 

É construída em tubo de aço pintado a 
esmalte, giratória e regulável na altura, por 
fuso, com o encosto também regulável em 
altura e na distância, almofadas do assento 
e costas em espuma de borracha, reversí-
veis, de um lado forradas a tecido aveludado 
e do outro a pergamóide, para utilização no 
verão e inverno. Este modelo do IHMT apre-
senta quatro rodas, que fazem a diferença 
para a imagem do catálogo. 

Esta e várias outras peças do mobiliá-
rio com que o Instituto foi equipado em 
1958 estão agora patentes na exposição do 
MUDE (Museu do Design e da Moda), com o 
título “O Respeito e a Disciplina que a Todos 
se Impõe – Mobiliário para edifícios públicos 
em Portugal, 1934-1974”. 

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS GENÉTICA HUMAN
A E DOENÇAS INFECIOSAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉD
ÉDICAS PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS GENÉTICA
HUMANA E DOENÇAS INFECIOSAS MEDICINA
TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PARASITOLOGIA
IA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS INFECIO
SAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉD
ÉDICAS PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS INFECIOSAS
MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIO
NAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PARASITOLOGIA
IA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CIÊNCIAS BIO
MÉDICAS GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS
INFECIOSAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE 
INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PA
RASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS G
GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS INFECIOS
AS MEDICINA TROPICAL SAÚDE TROPICAL
INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PA
RASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL CI
ÊNCIAS BIOMÉDICAS GENÉTICA HUMANA 
E DOENÇAS INFECIOSAS PARASITOLOGIA 
MÉDICA SAÚDE  TROPICAL CIÊNCIAS BIOM
ÉDICAS GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS I
NFECIOSAS MEDICINA TROPICAL CIÊNCIAS   
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SCRIÇÕES

ABERTAS

MESTRADOS
Ciências Biomédicas
Parasitologia Médica
Saúde Tropical

DOUTORAMENTOS
Ciências Biomédicas
Genética Humana e Doenças Infeciosas
Medicina Tropical
Saúde Internacional

Instituto de Higiene e Medicina Tropical    
Universidade NOVA de Lisboa

INSCRIÇÕES ABERTAS | 2ª fase
1 agosto - 7 setembro 

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/index.phtml.pt
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=424
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts

