
 

IHMT e TDR organizam workshop 
internacional de cursos sobre vetores

O IHMT promoveu, nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, em parceira com o Programa Especial para 
a Investigação e Formação em Doenças Tropi-
cais da Organização Mundial de Saúde (TDR), um 
workshop sobre cursos em vetores de doenças, 
que reuniu 35 participantes de 15 nacionalida-
des. A iniciativa visou apresentar a investigação 
e oferta formativa de instituições que trabalham 
nesta área, de países como a África do Sul, Ar-
gentina, Benim, Brasil, Cuba, Espanha, Estados 
Unidos da América, França, Índia, Portugal, Qué-
nia, Tailândia e Reino Unido. O objetivo final é 
criar uma plataforma online que reúna esta in-
formação, atualmente dispersa. O workshop foi 
coordenado por Paulo Almeida, pelo IHMT, e por 
Florence Fouque, do TDR, e contou com a partici-
pação do diretor do TDR John Reeder. .

Intercâmbio e seminários conjuntos 
com Instituto Pedro Kourí em Cuba

A Embaixadora de Cuba em Lisboa Johana de 
la Torre quer promover uma maior articulação 
entre o IHMT e o Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí (IPK), em Cuba, através da promoção 
de seminários conjuntos e intercâmbio. A visita 
da Embaixadora ao Instituto, no dia 23 de feve-
reiro, foi apoiada por Manuela Júdice, da Casa da 
América Latina. A investigadora pós-doc cubana 
Hilda Hernandez, que está a desenvolver, desde 
dia 1 de fevereiro, um estágio no IHMT, coorde-
nado pela professora Odete Afonso, acompa-
nhou a visita. .
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IHMT participa na Reunião Técnica 
PECS-CPLP 2009-2016

O IHMT participou na 3ª Reunião Ordinária da 
RINSP/CPLP, que se realizou no dia 29 de feve-
reiro, no âmbito da Reunião Técnica PECS-CPLP 
2009-2016, promovida pelo Secretariado Execu-
tivo da CPLP. As reuniões permitiram proceder 
ao ponto de situação das atividades realizadas 
em 2014-2015 pela Rede de Institutos Nacionais 
de Saúde Pública, bem como apresentar os pla-
nos de atividades para 2016-2017. .

Saúde em Diplomacia para Adidos

Inserido no curso de formação inicial de 26 no-
vos Adidos de Embaixada promovido pelo Instituto 
Diplomático, iniciou-se, a 29 de fevereiro, o módu-
lo de Saúde em Diplomacia, que visa esclarecer as 
problemáticas de saúde global com importância 
para as agendas diplomáticas. O módulo é orga-
nizado pelo IHMT, através da coordenação de Luís 
Sambo, professor Gulbenkian de Saúde Global no 
IHMT (na foto), e com a colaboração do Embaixa-
dor António Russo Dias. Na sessão de abertura, 
estiveram presentes, além dos coordenadores, a 
secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Teresa Ribeiro, e o Diretor do Institu-
to Diplomático, Embaixador Freitas Ferraz. .

Workshop sobre avaliação em saúde 
e gestão de conhecimento

No âmbito da parceria entre o IHMT e a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil, decorreu, 
nos dias 17 e 18 de fevereiro, o workshop “Ava-
liação de impacto e translação de conhecimento 
dos projetos Gates Brasil e da pesquisa Nascer 
no Brasil”, organizado pela subdiretora Zulmira 
Hartz, com a colaboração do Gabinete de Apoio 
a Projetos. Os professores Maria do Carmo Leal, 
Claude Pirmez e Jorge Magalhães, da Fiocruz, e 
Isabel Craveiro e Sónia Dias, do IHMT, apresen-
taram os temas e conteúdos da sessão de tra-
balho. Maria do Carmo Leal é coordenadora do 
projeto “Nascer saudável: estudo prospetivo de 
avaliação da implantação de melhorias na aten-
ção ao parto e nascimento em hospitais privados 
do Brasil”, no qual Zulmira Hartz participa, coor-
denando a parte da avaliação. .
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Reitor esclarece transição da NOVA 
para Fundação 

O Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, An-
tónio Rendas, reuniu, no dia 22 de fevereiro, com 
os trabalhadores do IHMT para esclarecer a pas-
sagem da Universidade a Fundação e respetivo 
impacto no funcionamento e organização das 
unidades orgânicas. Esta transição decorrerá du-
rante 2016, estando concluída no início de 2017. .

Colaboração com universidade 
japonesa

O professor da Konan University, no Japão, 
Manoj Lal Shrestha, reuniu com o subdiretor 
do IHMT Henrique Silveira, no dia 26 de feverei-
ro, para discutir formas de cooperação trilateral 
entre o Japão, países africanos e o IHMT. A visita 
foi intermediada pela ex-aluna do mestrado em 
Saúde e Desenvolvimento do IHMT Zélia Muggli. .

Saúde Global no Karolinska 
Institutet em destaque no IHMT

O trabalho desenvolvido em Saúde Global 
pelo Karolinska Institutet, em Estocolmo, na Su-
écia, foi apresentado, no IHMT, no dia 29 de feve-
reiro, por Vinod K. Diwan, diretor do Centro para a 
Saúde Global daquele instituto. Diwan falou das 
áreas de estudo, e principais projetos do centro, 
explicando que desenvolve investigação trans-
lacional, agregando investigação básica, clínica, 
técnica e em saúde pública. .

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa

IHMT reavalia exercício da clínica 
tropical

No âmbito da estratégia para repensar o 
exercício da clínica tropical no IHMT, nas verten-
tes assistencial, académica e de cooperação, foi 
nomeada, pelo diretor Paulo Ferrinho, uma co-
missão, que reuniu pela primeira vez entre 15 e 
17 de fevereiro, e que deverá apresentar um re-
latório até junho de 2016. A comissão é compos-
ta pelos professores do IHMT Kamal Mansinho e 
Jorge Seixas, pelo investigador Philip Havik; por 
Michael Makanga, diretor executivo da Parceria 
entre a Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos – EDCTP; e 
por José Muñoz, do ISGlobal. .

3IHMT Boletim informativo | Nº 50 | 02.2016

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://www.ihmt.unl.pt
http://www.unl.pt
http://ghtm.ihmt.unl.pt


 

Nova bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos toma posse

Ana Paula Martins, professora universitária e 
membro do Conselho Consultivo do IHMT, tomou 
posse como bastonária da Ordem dos Farma-
cêuticos no dia 17 de fevereiro, após ser eleita, 
no dia 6. .

Investigador do IHMT na BMC 
Medical Informatics

O investigador da Unidade de Saúde Pública e 
Bioestatística do IHMT Luís Lapão foi convidado 
para o cargo de Editor Associado da BMC Medical 
Informatics and Decision Making, uma das revis-
tas científicas de referência na área da informá-
tica médica/telemedicina. .

Diretor científico adjunto da 
Fundação Manhiça visita IHMT

O diretor científico adjunto da Fundação Ma-
nhiça, em Moçambique, Inácio Mandomando, es-
teve no IHMT, no dia 17 de fevereiro, para uma 
visita de cortesia, onde reuniu com o professor 
da Unidade de Clínica Tropical, Luís Varandas. .

ANMSP com novos órgãos sociais

A doutoranda em Saúde Internacional Inês 
Campos Matos e Lúcio Meneses de Almeida, que 
participou enquanto docente no Curso Interna-
cional de Especialização em Saúde Pública do 
IHMT, oferecido em Cabo Verde em 2011, inte-
gram os novos órgãos sociais da Associação Na-
cional dos Médicos de Saúde Pública, divulgados 
este mês. .
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 Parasitologia Molecular
Início: abril de 2016

 Dengue, Febre Amarela e outras 
Arboviroses Transmitidas por Mosquitos
Início: junho de 2016

ENSINO À DISTÂNCIA

Curso Internacional de Gestão em 
Saúde para o Desenvolvimento
Início: março de 2016

Tuberculose e outras micobacterioses
Início: abril de 2016

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

NOVIDADES DE FORMAÇÃO
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Peça do Mês
Balança Postal

Data: 1as décadas de 1900 | InArte: IHMT.0000765

Dimensões: A 21cm x L 16cm

Com a introdução do “Postal Act” inglês, 
por Rowland Hill, em 1840, foi introduzida 
a tarifa a pagar pela correspondência de 
acordo com o peso e a distância. Ao mesmo 
tempo eram introduzidos os primeiros selos 
postais, passando o porte postal a ser pago 
pelo remetente e não pelo destinatário. Es-
tas medidas generalizaram-se e, em Portu-
gal, o primeiro selo surgiu em 1853.

As primeiras balanças postais datam de 
1839, substituídas cerca de 1970 pelas ba-
lanças digitais, de pesagem eletrónica.

O IHMT (Escola ou Instituto de Medicina 
Tropical) tinha necessariamente frequen-
tes trocas postais com os espaços de além-
-mar. Não é assim de estranhar a existência 
no seu espólio de uma balança pesa-cartas 
ou balança postal, permitindo determinar a 
franquia da correspondência que enviava.

A “peça do mês”, data das primeiras décadas 
do século XX. É uma balança produzida por 
Philipp Jakob Maul, estabelecido em Hambur-
go desde 1874. De bronze e latão, é um mode-
lo de báscula, com prato redondo de superfície 
intermédia concava, com pêndulo e braços 
articulados e de leitura direta num quadrante 
com escala de pesagens até aos 250gr. Embo-
ra corroída ainda se reconhecem as pinturas 
decorativas a preto e sépia na haste de supor-
te vertical, bem como o logotipo M gravado no 
braço vertical do quadrante, que permite de-
terminar a sua proveniência. Antecedendo as 
inscrições da escala de pesagem um logotipo 
e a inscrição “concav” identificam o modelo.
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