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NOVA estabelece parceria com 
Universidade de Cabo Verde  

A Universidade NOVA de Lisboa e a Universi-
dade de Cabo Verde (UCV) formalizaram um pro-
tocolo de colaboração para o desenvolvimento de 
iniciativas conjuntas nas áreas das Ciências da 
Saúde, Tecnologia e Ambiente e Indústria e Artes. 
O acordo foi assinado, no dia 22 de setembro, en-
tre o reitor da NOVA, António Rendas, e a reitora 
da UCV, Judite do Nascimento, e consolida, num 
quadro formal único, o conjunto de iniciativas já 
a decorrer com aquela universidade. Este proto-
colo resulta de contactos desenvolvidos entre o 
diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e a Reitora da 
UCV durante o passado mês de agosto. .

IHMT em jornadas da FESA em Angola 

Os professores da Unidade de Saúde Pública 
Internacional e Bioestatística, Maria do Rosário 
Oliveira Martins e Jorge Simões, participaram 
como palestrantes nas XVIII Jornadas Técnico-
-Científicas da Fundação Eduardo dos Santos 
(FESA) sobre “A Saúde e o Desenvolvimento So-
cioeconómico de Angola”, que se realizaram de 
23 a 26 de setembro, em Luanda, onde aborda-
ram o tema da estatística em saúde e da im-
portância da regulação nos sistemas de saúde, 
respetivamente. A equipa do IHMT, constituída 
ainda pela coordenadora do Gabinete de Coope-
ração, Deolinda Cruz, e por José Pedro Serrano, 
do Gabinete Técnico de Apoio, orador no painel 
“Desenvolvimento da Formação em Saúde”, par-
ticipou nas jornadas a convite do Diretor Geral da 
FESA, João de Deus. .
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Fator de impacto elevado
ArTIgOS CIENTíFICOS IHMT

Miguel Viveiros
Unidade de Microbiologia Médica

Ana Cristina Garcia
Doutoranda de Saúde Internacional 
(Políticas de Saúde e Desenvolvimento)

global, regional, and national levels and causes of 
maternal mortality during 1990—2013: a systematic 
analysis for the global Burden of Disease Study 2013

The Lancet

A robust SNP barcode for typing Mycobacterium 
tuberculosis complex strains

Nature Communications

Novo!

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960696-6/abstract#
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960696-6/abstract#
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960696-6/abstract#
http://www.nature.com/ncomms/2014/140901/ncomms5812/full/ncomms5812.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140901/ncomms5812/full/ncomms5812.html
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John reeder dá palestra sobre 
Programa TDr/OMS no IHMT

O diretor do Programa Especial para a Inves-
tigação e Formação em Doenças Tropicais (TDR) 
da Organização Mundial de Saúde, John Reeder, 
proferiu uma palestra no IHMT, a 29 de setem-
bro, onde abordou a reorganização e a nova es-
tratégia operacional do TDR. Reeder salientou o 
enfoque do programa nas áreas da investigação 
de implementação e intervenção para o controlo 
das doenças infeciosas, bem como no apoio ao 
fortalecimento dos sistemas de saúde dos pa-
íses de baixa e média renda. Durante a visita a 
Portugal, o responsável do TDR estabeleceu ain-
da contactos com o Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde e com o Diretor Geral da 
Saúde com o objetivo de reforçar a colaboração 
de Portugal com aquele programa da OMS. .
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Ébola: IHMT presta apoio a Sindicato 
do SEF 

O IHMT constituiu uma equipa de missão para 
dar resposta a solicitações de países de língua 
oficial portuguesa no contexto da atual epidemia 
de Ébola em África. Já no âmbito da intervenção 
desta equipa, a direção do Instituto e o professor 
da Unidade de Clínica Tropical, Kamal Mansinho, 
reuniram, no dia 10 de setembro, com o Presi-
dente da Direção Nacional, o Secretário Nacional 
e o Tesoureiro do Sindicato da Carreira de Inves-
tigação e Fiscalização do SEF, para ajudar a de-
finir procedimentos de segurança para proteger 
os profissionais daquele organismo. .

Coordenação da CT de Segurança 
Alimentar da CPLP

O Secretariado Executivo da CPLP, através do 
Diretor de Cooperação, Manuel Lapão, reconhe-
ceu a continuidade do IHMT como organismo co-
ordenador da Comissão Temática de Segurança 
Alimentar e Nutricional, até junho de 2015. Esta 
comissão tem como responsável a investigadora 
da Unidade de Clínica Tropical, Sónia Lima. .

Ébola
ENTrEVISTAS IHMT

Kamal Mansinho
Unidade de Clínica Tropical

rTP África - grande Entrevista África

rDP África - Entrevista

Jaime Nina
Unidade de Clínica Tropical

rTP África - Viva Saúde

Novo!

ENSINO À DISTÂNCIA
2014/15

Inscrições Abertas

http://youtu.be/FcUVYB66WnU
http://www.rtp.pt/play/p389/e167257/entrevista-rdp-africa
http://youtu.be/2CLLA2YwhRY
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=554
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MosquitoWEB apresentado na Noite 
Europeia dos Investigadores

A docente da Unidade de Parasitologia Mé-
dica Carla Sousa deu uma palestra, no dia 26 de 
setembro, no Museu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência, em Lisboa, no âmbito da Noite 
Europeia dos Investigadores, onde apresentou o 
projeto mosquitoWEB (www.mosquitoweb.pt). 
Trata-se de uma plataforma para deteção e mo-
nitorização de espécies de mosquitos invasores, 
que possibilita ainda atualizar os mapas de dis-
tribuição das espécies autóctones e monitorizar a 
sua atividade sazonal. .

NOVA entre as 50 melhores com 
menos de 50 anos 

A Universidade NOVA de Lisboa aparece des-
tacada no ranking QS Top 50 under 50 2014, sen-
do a única instituição portuguesa a figurar na 
lista, ocupando a 36.ª posição - uma subida de 
10 lugares face ao ano 2013. O ranking recorre 
ao conhecido QS World University Rankings, no 
qual a NOVA aparecia já em destaque entre as 
universidades portuguesas, nomeadamente na 
reputação entre empregadores, no rácio profes-
sor-aluno e no corpo docente internacional. .

Conselho de Ministros da gB nomeia 
novos cargos na Saúde

O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau 
anunciou, a 20 de setembro, os novos diretores 
gerais, tendo reconduzido no cargo de Diretor 
Geral da Prevenção e Promoção da Saúde o mé-
dico Nicolau Quintino de Almeida (na foto), que fi-
nalizou, em 2012, o curso Internacional de Espe-
cialização em Saúde Pública do IHMT. Francisco 
Aleluia Lopes Júnior, que participou num estágio 
organizado pelo IHMT e financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, na Administração Central 
do Sistema de Saúde, foi nomeado Inspetor-geral 
das Atividades em Saúde. Van-Haneggen Rezen-
de Menezes Morreira, que também estagiou no 
IHMT na área Financeira, é o novo Diretor Geral da 
Administração do Sistema de Saúde. .

Parceria com FIOCrUZ-Moçambique

O Diretor do Escritório de Maputo da Fun-
dação Oswaldo Cruz, José Luis Telles, reuniu-
-se com a direção do IHMT, no dia 9 de setem-
bro para discutir parcerias, no âmbito das ações 
multilaterais do convénio interinstitucional, con-
tratualizadas com Moçambique. Este convénio 
integra-se no Plano Estratégico de Cooperação 
em Saúde (PECS) da CPLP. .

www.mosquitoweb.pt
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Regulamento da Escola de 
Medicina Tropical”

Data: 1902 | Encadernação: A.23cm X L.14,4cm X 
E (lombada) 0,4cm | InArte: IHMT.0000641

Publicação encadernada em capa dura, 
azul, com letras douradas: “REGULAMENTO 
DA ESCOLA DE MEDICINA TROPICAL/E.M.T.”, 
contendo 14 folhas. As primeiras 6 folhas, 
datadas de 1903, são relativas ao Decreto de 
24 de dezembro de 1902, com o Regulamen-
to da Escola que se seguiu à Carta de lei de 
24 de abril de 1902, criando o Hospital Colo-
nial e a Escola de Medicina Tropical.

No Capitulo I, Art.2º do Decreto definem-
-se as cadeiras do Curso de Medicina Tropi-
cal: Pathologia e clinica; Hygiene e climato-
logia; Bacteriologia e parasitologia. O Curso 
de Medicina Tropical conferia o diploma de 
médico colonial. As aulas de Parasitologia e 
de Bacteriologia eram diárias e as de Higie-
ne três vezes por semana. As propinas para 
a frequência e exames do Curso são 5$000 
reis. O Art.3º caracteriza o ensino secundário 
também lecionado, destinado aos funcioná-
rios da Direção Geral do Ultramar, com uma 
propina de 2$500 (aulas três vezes por sema-
na, durante um trimestre) e conferia um cer-
tificado de assistência. O Regulamento define 
ainda as atribuições, competências e obriga-
ções do diretor da Escola, do conselho escolar, 
da secretaria, do pessoal subalterno e menor. 

As restantes folhas são o Nº 8 do Boletim 
Militar do Ultramar, de 20 de maio de 1902, 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Ma-
rinha e Ultramar/Direção Geral do Ultramar. 
Dão notícia da Carta de lei que criou o Hospital 
Colonial e a Escola “para o ensino da medicina 
especial dos climas tropicais”, além de outros 
decretos e portarias.

Hélder Martins relata história da 
Saúde em Moçambique

O ex-ministro da Saúde de Moçambique  
(1975 e 1980) e ex-aluno do IHMT, Hélder Mar-
tins, esteve no IHMT, a 29 de setembro, para uma 
reunião com José Luís Doria, do Museu do IHMT, 
e Philip Havik, da Unidade de Clínica Tropical, 
onde falou sobre a história da criação de servi-
ços de saúde primários em Moçambique, após a 
independência, e o seu papel nas reformas  do 
setor durante o  mandato como ministro. O ex-
-colaborador da Organização Mundial de Saúde e 
professor na Faculdade de Medicina da Universi-
dade Eduardo Mondlane (Maputo) partilhou ain-
da experiências mais recentes relacionadas com 
a cultura, história e património. .

Agenda
17 de outubro | 16h
Abertura Solene do Ano Letivo

até 31 de outubro
Exposição ‘retratar as Doenças 
Tropicais: Imagens escolhidas de 
histórias diversas’

3 e 4 de novembro
Seminário Internacional “Água 
potável: acesso global, 
qualidade e microbiologia”

29 de novembro
Workshop Medicina do Viajante

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=565
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=539
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=539
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=539
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=558
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=558
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=558
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=552

