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Os Escritórios Africanos da Organização 
Mundial de Saúde (OMS-África) e o IHMT acor-
daram implementar um plano de ação conjunto, 
no âmbito do qual o IHMT vai apoiar o desenvol-
vimento de competências de colaboradores dos 
ministérios da saúde africanos e da OMS-África 
e colaborar numa análise aprofundada de infor-
mação sobre o vírus ébola e a cólera.

As ações de parceria entre as duas institui-
ções para o biénio 2014-15 foram debatidas 
durante a reunião que Benido Impouma (OMS-
-África) teve no IHMT, nos dias 8 e 9 de maio, com 
a subdiretora Zulmira Hartz e com Carla Sousa, 
docente da Unidade de Parasitologia Médica. 
Além das intervenções referidas, o plano de ação 
inclui ainda a organização de um encontro técni-
co de alto nível sobre resposta e vigilância da do-
ença dirigido aos cinco países africanos de língua 
portuguesa, a criação de um DVD sobre técnicas 
de laboratório e o desenvolvimento de atividades 
na área da entomologia médica. Neste contexto, 
o IHMT vai enviar especialistas a Moçambique 
para ajudar a controlar o atual surto de dengue. .

IHMT apoia desenvolvimento de 
competências na OMS-África

Cursos para militares em Angola
Cerca de 30 militares da Direção dos Serviços 

de Saúde das Forças Armadas angolanas ter-
minaram, a 9 de maio, na Clínica do Exército, em 
Luanda, o curso de Administração de Hospitais 
Militares, coma coordenação pedagógica de Car-
los Andrade. No mesmo dia, iniciou-se o Curso 
de Clínica das Doenças Tropicais, com duração de 
quatro meses e coordenação pedagógica de Jor-
ge Seixas e Kamal Mansinho, do IHMT, no qual 
participam 24 médicos angolanos.

A cerimónia de encerramento do primeiro curso 
foi presidida pelo Vice-Chefe do Estado-maior Gene-
ral para as Infraestruturas e Logística, General Abreu 
Kamurteiro, e teve a participação do Vice-Chefe do 
Estado-maior do Exército, General David Catata, do 
Diretor dos Serviços de Saúde das Forças Armadas 
Angolanas, Tenente General Aires Africano, da Bas-
tonária da Ordem dos Veterinários, Antonieta Bap-
tista, e do Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho. .

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook

https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
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Exposição de pintura inaugurada
Durante o Dia Aberto do IHMT, foi inaugurada 

a exposição de pintura “Memórias de Moçambi-
que” de António de Araújo Soares. O pintor por-
tuguês residiu em Moçambique, estando patente 
no IHMT parte da obra inspirada pela sua vivên-
cia naquele país. À inauguração, compareceram a 
filha e a mulher (na fotografia). .

MosquitoWEB divulgado no Jumbo
A empresa Just News, com o apoio do IHMT e 

do Grupo Auchan e com o patrocínio da Medinfar, 
produziu um jornal sobre prevenção de doenças 
transmissíveis por mosquitos, distribuído no fim-
-de-semana de 24 e 25 de maio a nível nacional 
a milhares de clientes dos hipermercados Jumbo.

Esta ação de distribuição, que possibilitou 
ainda a divulgar a iniciativa mosquitoWEB do 
IHMT, contou com a participação de Carla Sousa,   
docente da Unidade de Parasitologia Médica.      
       O projeto, acessível através do endereço mos-
quitoweb.pt, visa a deteção precoce de espécies 
exóticas de mosquitos em Portugal, convidando 
os cidadãos a participar com a captura e envio 
destes insetos, por correio. .

IHMT assina capítulo sobre saúde na 
Grécia

Isabel Craveiro e Gilles Dussault, da Unidade 
de Saúde Pública Internacional e Bioestatísti-
ca, são autores de um capítulo sobre o setor da 
saúde na Grécia, a caracterização do sistema e 
as experiências de participação cidadã, integrado 
no livro “Saúde, Participação e Cidadania: Expe-
riências do Sul da Europa”. A obra, editada pela 
Almedina, é organizada por Mauro Serapione e 
Ana Raquel Matos. .

IICT e IHMT juntos em Dia Aberto
Cerca de 150 pessoas, dos seis aos 70 anos, 

participaram no Dia Aberto do IHMT e IICT, uma 
iniciativa conjunta com o tema “Um Dia com a 
Medicina Tropical”, que decorreu nos dias 9 e 10 
de maio, com o objetivo de divulgar à população a 
história e a ciência da saúde tropical em Portugal 
e atividades desenvolvidas nestas áreas.

No IHMT, os visitantes puderam participar em 
atividades científicas, como extração do próprio 
ADN e observação de bactérias, vírus e fungos, 
parasitas e insetos. Visitaram ainda laborató-
rios, interagiram com os cientistas e participa-
ram numa simulação de consulta do viajante. 
O IICT abriu as portas do seu Arquivo Histórico 
Ultramarino e proporcionou visitas guiadas ao 
Herbário, permitindo aos visitantes conhecer as 
coleções de plantas diversas que ali se encon-
tram preservadas. .

http://www.mosquitoweb.pt
http://www.mosquitoweb.pt
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Investigadora do Institut Pasteur de 
la Guyane em formação no IHMT

Isabelle Dusfour, investigadora associada do 
Institut Pasteur de la Guyane, na Guiana Fran-
cesa, e diretora adjunta da Unidade de Entomo-
logia Médica, está de visita ao IHMT para obter 
formação em análise de dados genéticos. A in-
vestigadora, que coordena um projeto na área 
das resistências aos inseticidas na Guiana Fran-
cesa e no Brasil – no qual participam também os 
investigadores João Pinto e Patrícia Salgueiro do 
IHMT – proferiu, a 27 de maio, uma GHTM Ses-
sion sobre as linhas de investigação daquele ins-
tituto e o trabalho que ali desenvolve. As GHTM 
Sessions são palestras científicas promovidas 
pelo IHMT que visam debater temas da área da 
medicina tropical e saúde global. .

Professor do IHMT em júri de Prémio
João Pinto, docente da Unidade de Parasitolo-

gia Médica, foi nomeado, em maio, para o júri do 
Prémio Fundação Engenheiro António de Almei-
da, após convite do presidente deste júri, Manuel 
Falcão Moreira. O Prémio visa galardoar a melhor 
dissertação de doutoramento nas áreas a concur-
so, tendo em conta critérios como a originalidade, 
mérito científico e interesse socioeconómico. .

Colaboração com Ross University
Arv Lee Willingham, diretor do One Health 

Center for Zoonosis da Escola de Medicina Ve-
terinária da Ross University, nos Estados Unidos, 
visitou o IHMT, no dia 9 de maio, tendo-se reu-
nido com alguns dos investigadores com a fina-
lidade de estabelecer atividades de colaboração 
entre as duas instituições. Arv Lee Willingham 
deu ainda uma palestra, onde apresentou as vá-
rias linhas de investigação da Ross University. .

IHMT no Grupo de Peritos do PNS 
2012-2016

A subdiretora do IHMT Zulmira Hartz e Gil-
les Dussault, coordenador do Centro Colaborador 
da Organização Mundial de Saúde para Políticas 
e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde 
do IHMT, foram convidados pelo Diretor-Geral da 
Saúde, Francisco George, a integrar o Grupo de Pe-
ritos do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016. 

Nesta condição, Zulmira Hartz participou 
num workshop com a Organização Mundial de 
Saúde, no dia 9 de maio, que teve como objetivo 
discutir mecanismos para a implementação do 
PNS e o seu alinhamento com a estratégia euro-
peia Health2020. .
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Colaboração em Avaliação em Saúde
Eronildo Felisberto e Isabella Samico, coorde-

nadores do Grupo de Estudos de Gestão e Ava-
liação em Saúde do Instituto de Medicina Inte-
gral Prof. Fernando Figueira, no Brasil, estiveram 
no IHMT, em maio, para desenvolver atividades 
relacionadas com a qualificação académica de 
cinco docentes brasileiros do Programa de Pós-
-Graduação de Avaliação em Saúde, que se en-
contram a realizar o seu Doutoramento em Saú-
de Internacional no IHMT. A visita ao Instituto 
serviu ainda para trabalharam com a subdiretora 
Zulmira Hartz num projeto editorial sobre For-
mação Profissional e Avaliação em Saúde, cujo 
1º volume será editado ainda em 2014. .

Investigador do IHMT no Karolinska
Luís Lapão, investigador da Unidade de Saú-

de Pública Internacional e Bioestatística, esteve, 
durante o mês de maio, no Medical Management 
Center do Karolinska Institutet, em Estocolmo, no 
âmbito de uma bolsa Erasmus para docentes uni-
versitários, onde deu aulas de mestrado em saú-
de pública e participou num seminário onde falou 
sobre a utilização da “design science research” 
para apoiar a introdução de inovação na saúde. .

Bélgica premeia Marta Lourenço

A subdiretora dos Museus da Universidade 
de Lisboa, Marta Lourenço, foi galardoada com 
a medalha George Sarton 2014 pela Universida-
de de Gent, na Bélgica, como reconhecimento do 
trabalho desenvolvido na proteção e valorização 
do património científico. Marta Lourenço é tam-
bém membro da Curadoria interinstitucional do 
museu do IHMT. O prémio será entregue a 15 de 
janeiro de 2015. .

Portugal e Brasil organizam 
simpósio sobre investigação 

O subdiretor do IHMT e coordenador do CMDT, 
Henrique Silveira, participou no painel sobre Saú-
de e Biotecnologia do “Simpósio São Paulo, Brasil 
- Portugal - Colaboração Científica”, promovido 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo e pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, que se realizou a 9 de maio em 
São Paulo, Brasil. O simpósio teve como objetivo 
apresentar as investigações mais recentes nas 
áreas de Ciências do Mar, Inovação Tecnológica, 
Energias Renováveis e Saúde e Biotecnologia, 
pelos dois países. A comitiva portuguesa que in-
tegrou este último painel visitou ainda a Univer-
sidade de São Paulo, a Universidade Estadual de 
Campinas e o Instituto Butantan. .
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Biblioteca digital divulga cultura 
macaense

No dia 20 de maio, realizou-se no auditório 
da Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa a 
apresentação pública da Biblioteca Digital Fun-
dação Jorge Álvares, uma plataforma digital com 
recursos multimédia que integra livros da Escola 
Portuguesa de Macau sobre a história e cultura 
de Macau e da China. Esta biblioteca digital foi 
produzida pelo CITI – Centro de Investigação para 
Tecnologias Interativas da FCSH da NOVA. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Microscópio portátil, Wild | modelo M11

Data: c. 1954 | Dimensões campânula: A.38cm X 
diâmetro17,5 cm | Museu: Inv. IHMT.0000055

Microscópio ótico composto, com sistema 
binocular para observação, revólver com 4 
objetivas, platina de sistema XY deslizan-
te e iluminação indireta por espelho. Como 
acessórios, possui uma ocular simples e um 
sistema elétrico para iluminação direta. O 
conjunto é protegido por uma campânula de 
metal, com alça para transporte em couro 
e grampos metálicos de fixação na base do 
microscópio. Tem, entre outras, a inscrição 
do fabricante “WILD / HEERBRUGG / SWIT-
ZERLAND”, na ocular dupla o nº “15305” e 
no canhão “M11- 14483”. Etiqueta em pa-
pel, manuscrita e presa à campânula, indi-
ca: “INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL / 
3ªCADEIRA / LISBOA”.

A fábrica Wild foi fundada em 1921. Entre 
1937 e 1971, usou o logótipo inscrito neste 
modelo de microscópio, o modelo M11, cuja 
produção se iniciou cerca de 1947, e até 1990, 
com uma maior expansão a partir de 1954.

Este microscópio foi utilizado em traba-
lhos de campo e para o ensino da discipli-
na de Helmintologia Médica, do Instituto de 
Medicina Tropical. 

Cursos de Curta 
Duração
Parasitas oportunistas 
no contexto da infeção 
VIH/SIDA
Realiza-se entre 26 -27 junho e 3-4 julho. 
Inscrições até 12 de junho!

Segurança Alimentar e 
Nutrição em Saúde
Realiza-se entre 27 e 28 de junho.
Inscrições até 26 de junho!

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL GENÉTICA HUMANA E 
DOENÇAS INFECIOSAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL GENÉTICA HUMANA E DOENÇAS INFECIOSAS
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL GENÉTICA HUMANA E 
DOENÇAS INFECIOSAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL MEDICINA TROPICAL 
SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDICAS PARASITOLOGIA MÉDICA SAÚDE TROPICAL GENÉTICA HUMANA E 
DOENÇAS INFECIOSAS MEDICINA TROPICAL SAÚDE INTERNACIONAL CIÊNCIAS BIOMÉDIC

MESTRADOS E DOUTORAMENTOS 
2014-15 Inscrições abertas

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=parasitas-oportunistas-no-contexto-da-infecao-vih-sida&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=parasitas-oportunistas-no-contexto-da-infecao-vih-sida&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=parasitas-oportunistas-no-contexto-da-infecao-vih-sida&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=seguranca-alimentar-e-nutricao-em-saude&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=seguranca-alimentar-e-nutricao-em-saude&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=424

