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Paulo Ferrinho tomou posse como 
diretor do IHMT  

O Diretor do IHMT Paulo Ferrinho tomou 
posse, no dia 19 de fevereiro, perante o Colégio 
de Diretores da Universidade Nova de Lisboa, 
presidido pelo Reitor, António Rendas. Este é o 
segundo mandato do Professor Paulo Ferrinho, 
que foi reeleito para o cargo no passado dia 26 
de janeiro. A cerimónia de tomada de posse de-
correu na Sala do Senado da Reitoria da Univer-
sidade Nova de Lisboa. O segundo mandato do 
Professor, tem como objetivo global posicionar o 
IHMT entre as melhores instituições de medicina 
tropical na Europa, tendo objetivos específicos 
para cada uma das áreas em que o Instituto se 
move: investigação, ensino e intervenção. .

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa
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Conselho de Gestão do IHMT já 
tomou posse 

O novo Conselho de Gestão do Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical tomou posse a 20 
de fevereiro, na Aula Magna do IHMT. O Diretor 
do Instituto, Paulo Ferrinho, deu posse a Zul-
mira Hartz, como subdiretora responsável pelo 
pelouro da Gestão do Conhecimento e Comuni-
cação, a Henrique Silveira, como subdiretor res-
ponsável pelo pelouro da Investigação, a Maria 
do Rosário Oliveira Martins, como subdiretora 
responsável pelo pelouro do Ensino e a Paula 
Costa, como administradora do IHMT. Além do 
Conselho de Gestão, tomaram posse os Dire-
tores de Unidades de Ensino e Investigação e a 
Diretora dos Serviços de Interesse Comum. Pau-
lo Almeida como diretor da Unidade de Parasi-
tologia Médica, José Marcelino como diretor da 
Unidade de Microbiologia Médica, Giuliano Russo 
como diretor da Unidade de Saúde Pública Inter-
nacional e Bioestatística e Maria Odete Afonso 
como diretora dos Serviços de Interesse Comum. 
No decorrer da sessão, o diretor do IHMT, Paulo 
Ferrinho, apresentou o plano de ação para 2015-
2019, aprovado pelo Conselho do Instituto, onde 
foram dados a conhecer objetivos estratégicos, 
metas e resultados esperados. .

3º CONGRESSO NACIONAL
DE MEDICINA TROPICAL

1º Congresso Lusófono de
Doenças Transmitidas por Vetores
20 e 21 de abril de 2015

Prolongamento da data limite para submissão 
de resumos: 20 de março de 2015

Clique para aceder ao microsite.

http://congressomedtrop2015.admeus.net
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LEIASS apresentada no IHMT

O IHMT acolheu, no passado dia 3 de feve-
reiro, a apresentação da Linha Editorial Interna-
cional de Apoio aos Sistemas de Saúde (LEIASS), 
uma iniciativa conjunta entre o IHMT e o Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil, 
tendo como objetivo difundir conhecimento nos 
países de expressão portuguesa, para que o pos-
sam utilizar em programas de formação ou na 
prática da gestão em saúde. Maria de Belém Ro-
seira apresentou o livro “Avaliação em Promoção 
da Saúde”, a primeira obra do projeto LEIASS. .
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Reunião com Vice-Reitora da 
Universidade de Tallinn

A subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz e o pre-
sidente do Conselho Pedagógico, Miguel Viveiros 
receberam, no passado dia 2 de fevereiro, a Vice-
-reitora para a investigação da Universidade de 
Tallinn, Katrin Niglas, acompanhada por Kadri 
Sirg, do gabinete de doutoramentos da mesma 
universidade, e por Catarina Silva Pinto do gabi-
nete de apoio à qualidade do ensino da Univer-
sidade Nova de Lisboa. O encontro teve como 
objetivo dar a conhecer a experiência do IHMT no 
que concerne à gestão da qualidade de ensino e 
escola doutoral, sistemas que a Universidade de 
Tallinn pretende implementar. .

Visita de Comitiva da Universidade 
da Argélia

O IHMT recebeu, a 24 de fevereiro, uma comiti-
va da Universidade de Ciências e Tecnologia «Hou-
ari Boumediene», na Argélia, liderada pelo magní-
fico reitor, Benali Benzaghou. A reunião, sucedida 
de visita às instalações do IHMT, realizou-se com o 
objetivo de conhecer a oferta formativa e trabalho 
desenvolvido pelas unidades de ensino e investi-
gação do IHMT, no sentido de se rem estabelecidos 
programas futuros de cooperação e intercâmbio. .

Marta Temido conclui doutoramento 
no IHMT

A presidente da Associação dos Administra-
dores Hospitalares, Marta Temido, defendeu, a 
26 de fevereiro, a tese de doutoramento “Exe-
quibilidade de uma revisão da combinação de 
papéis profissionais entre médicos e enfermei-
ros em Portugal”, orientada por Gilles Dussault. 
Marta Temido frequentou o doutoramento em 
Saúde Internacional, especialidade de Políticas 
de Saúde e Desenvolvimento. .
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Perspetivas de colaboração na área 
da tuberculose  

A 13 de fevereiro, a subdiretora do IHMT, Zul-
mira Hartz e o Presidente do Conselho Pedagógi-
co, Miguel Viveiros, reuniram com o coordenador 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Tuberculose e do Centro de Pesquisas em Bio-
logia Molecular e Funcional do Brasil, Diógenes 
Santos, para dar a conhecer o trabalho desenvol-
vido pelo IHMT e projetar colaborações futuras 
na área da tuberculose. .

Visita de Américo Ramos dos Santos 
ao IHMT

O membro do Conselho do Instituto e Presi-
dente da CESO, consultor em desenvolvimento 
internacional, Américo Ramos dos Santos, reu-
niu no passado dia 18 de fevereiro com elemen-
tos do Conselho de Gestão do IHMT, no sentido 
de serem debatidas questões relacionadas com 
cooperação. .

Bolsas para alunos latino-americanos

Duas representantes da Casa da América La-
tina, Margarida Lages e Rosa Marques, reuniram, 
a 11 de fevereiro, com o Professor da Unidade de 
Medina Tropical, Jorge Seixas, e com a coordena-
dora do gabinete de cooperação, Deolinda Cruz, 
no âmbito da parceria firmada entre as duas 
instituições, que tem como objetivo a atribuição 
de bolsas de estudo a alunos latino-americanos 
para se formarem no IHMT. Ao abrigo desta par-
ceria, no ano letivo transato, foi atribuída uma 
bolsa de estudo ao aluno do Mestrado em Saúde 
Tropical, Mário Granadas, oriundo da Costa Rica. 
As bolsas são financiadas através da Fundação 
Millennium BCP. .

Colaboração com a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa 

No passado dia 10 de fevereiro, o Embaixa-
dor Eugénio Anacoreto Correia, membro da Co-
missão da Língua Portuguesa da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e Ana 
Narciso, representante da associação dos ex-de-
putados e membro, a par do IHMT, da comissão 
de cultura dos organismos consultivos da CPLP, 
visitaram o Instituto com o objetivo de deline-
ar uma estratégia comum, no âmbito da língua 
e cultura, para a CPLP. O diretor do IHMT Paulo 
Ferrinho, a coordenadora do gabinete de coope-
ração, Deolinda Cruz e o curador do museu, José 
Dória, estiveram presentes na reunião. .
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Coordenadora de Informação e 
Comunicação da FIOCRUZ visita IHMT

No âmbito da colaboração entre o IHMT e a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil, a 
subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, recebeu, a 
4 de fevereiro, a coordenadora de Informação e 
Comunicação da Fiocruz, Paula Xavier, para uma 
reunião acerca do Observatório da Fiocruz em 
Ciência, Tecnologia e Inovação e para serem de-
finidas perspetivas de futuro. Este observatório 
visa aprofundar e dar a conhecer a investigação 
desenvolvida na Fiocruz, assim como promover 
e divulgar a produção científica, mapear redes de 
colaboração e avaliar o impacto social das inicia-
tivas institucionais. .

Avaliação do curso de Preservação 
do Património

O coordenador do curso de preservação do pa-
trimónio, Renato da Rosa, e a representante do 
Departamento de Património Histórico da Funda-
ção Oswaldo Cruz, Gisele Sanglard, reuniram, a 9 
de fevereiro, com a Subdiretora do IHMT, Zulmira 
Hartz e com o curador do museu, José Dória, com 
o objetivo de avaliarem o curso de preservação do 
património, realizado em parceria com o IHMT, e 
de delinearem projetos futuros nesta área. .

Professor do IHMT coordena 
workshop sobre infeções hospitalares

No âmbito das II Jornadas temáticas de Doen-
ças Infeciosas de Setúbal, o Investigador da Unida-
de de Saúde Pública Internacional e Bioestatística, 
Luís Lapão, coordenou o workshop «Gestão das in-
feções hospitalares: thinking outside of the box», a 
12 de fevereiro. O workshop serviu para apresentar 
os primeiros resultados do projecto Osyrish-FCT 
e debater o problema que vivem os hospitais em 
Portugal, tendo contado com a participação de Pe-
dro Póvoa, Director da UCIP do Hospital São Fran-
cisco Xavier e de Carlos Palos, diretor do Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistên-
cia a Antimicrobianos, no Hospital Beatriz Ângelo. .

COHRED solicita contribuições e 
comentários

O Concil on Health Research For Develop-
ment (COHRED) disponibilizou para consulta 
uma versão preliminar do relatório “Fairness 
Index”, com o objetivo de receber comentários e 
contribuições, até ao dia 27 de março. Apelamos 
aos leitores interessados que enviem os seus 
contributos através do site da COHRED, ao qual 
podem aceder aqui. .

http://cfi.cohred.org/get-involved/global-consultation/
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Aula prática da Escola de 
Medicina Tropical”, fotografia

Data: 1930
Fotografia, A.38,5cm X L.53cm  
InArte:  IHMT.0000334

A fotografia, de autor desconhecido, mos-
tra aspetos de uma aula prática da Escola 
de Medicina Tropical. Com uma dezena de 
outras fotografias, integra a coleção de ima-
gens que registam os primórdios do ensino 
da Medicina Tropical, em Portugal. 

Inaugurada em Abril de 1902, a Escola de 
Medicina Tropical ficou inicialmente insta-
lada na ala Este do edifício da Real Fábrica 
de Cordoaria, na Junqueira, em Lisboa, pa-
redes-meias com o Hospital Colonial, hoje o 
Hospital de Egas Moniz. Com a designação 
de Instituto de Medicina Tropical, as insta-
lações da Escola transitaram, em 1958, para 
as novas e atuais instalações do agora Ins-
tituto de Higiene e Medicina Tropical, igual-
mente na Rua da Junqueira. 

Algum do equipamento e do mobiliário 
representado na fotografia da aula prática 
veio também para o novo edifício e incorpo-
ram, hoje, o espólio do Museu do IHMT.

Rua da Junqueira Nº100 , 1349-008 Lisboa   Telef. + 351 213 652 600    www.ihmt.unl.pt | E-mail divulgacao@ihmt.unl.pt

Inscrições abertas

Curso de Parasitologia 
Molecular
Candidaturas até 23 de março

Curso de Medicina do 
Viajante
Candidaturas até 10 de março

GHTM SESSIONS

No âmbito da iniciativa GHTM Sessions, o 
Professor Convidado do IHMT, António Ger-
base, proferiu a palestra “Infeções sexual-
mente transmissíveis: sinergias entre pre-
venção e tratamento: o que pode mudar? - a 
experiência de 20 anos na OMS”, realizada a 
26 de fevereiro, na Sala Fraga de Azevedo. 
António Gerbase é diretor do programa de 
VIH e outras doenças sexualmente trans-
missíveis da Geneva Foundation for Medical 
Education and Research e colaborador da 
Organização Mundial de Saúde.

Novo!

ANTóNIO GERBASE 
PROFERE PALESTRA NO 
IHMT

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=medicina-do-viajante&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=parasitologia-molecular&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=parasitologia-molecular&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=medicina-do-viajante&m3=0
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos&subsubpage=medicina-do-viajante&m3=0
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts

