
 

IHMT organiza curso de Saúde em 
Diplomacia para Adidos

Terminou no dia 4 de março o módulo de Saú-
de em Diplomacia, organizado pelo IHMT, e in-
serido no curso de formação inicial de 26 novos 
Adidos de Embaixada promovido pelo Instituto 
Diplomático. O módulo, que se iniciou a 29 de fe-
vereiro, foi coordenado por Luís Sambo, professor 
Gulbenkian de Saúde Global no IHMT, com a co-
laboração do Embaixador António Russo Dias. .

Denis Porignon dá seminário sobre 
diálogos políticos

No dia 11 de março, o especialista do departa-
mento de Governação e Financiamento dos Siste-
mas de Saúde da Organização Mundial de Saúde, 
em Genebra, Denis Porignon, esteve no IHMT para 
um seminário intitulado “Policy Dialogues”, no 
qual participaram alunos e docentes dos progra-
mas de Doutoramento em Saúde Internacional e 
do Curso de Especialização em Saúde Pública. .

Luís Sambo nomeado ministro da 
saúde de Angola

O professor Gulbenkian de Saúde Global no 
IHMT Luís Sambo foi nomeado, no dia 5 de mar-
ço, ministro da saúde de Angola. Sambo assumia 
o cargo de secretário de estado desde julho de 
2015. .

Manuela Calado assume pelouro na 
Câmara do Seixal

A professora do IHMT Manuela Calado tomou 
posse, a 14 de março, como vereadora da Câmara 
Municipal do Seixal, ficando responsável pelo pe-
louro dos Recursos Humanos e Desenvolvimento 
Social. Na tomada de posse, na qual participou o 
diretor do IHMT Paulo Ferrinho, Manuela Calado 
agradeceu ao Instituto e à equipa que a acom-
panhou durante as suas funções na área da Hel-
mintologia e Malacologia Médicas. .
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Sónia Dias participa em reunião 
anual do STAC do TDR/OMS

A professora do IHMT Sónia Dias participou, na 
qualidade de membro, da reunião anual do Scien-
tific and Technical Advisory Committee (STAC) do 
Programa TDR da Organização Mundial de Saúde, 
que se realizou a 16 e 17 de março, em Genebra, 
na Suíça. Na reunião, foram discutidas recomen-
dações para o Plano Estratégico do TDR. .

 

IHMT desenvolve primeiro estudo de 
rotavírus em STP

O IHMT identificou uma prevalência de cerca 
de 37% de infeção por rotavírus em crianças, com 
menos de 5 anos, diagnosticadas com diarreia 
aguda em S. Tomé e Príncipe (STP), naquele que 
foi o primeiro estudo epidemiológico nesta área a 
ser conduzido naquele país. Os resultados foram 
apresentados a 18 de março no Centro Nacional de 
Endemias de STP pela principal autora do estudo, 
Claudia Istrate, e pelo subdiretor do IHMT, Hen-
rique Silveira, numa sessão em que participaram 
autoridades de saúde são-tomenses. O estudo 
foi desenvolvido em parceria com o Ministério da 
Saúde de STP,  com o apoio do Instituto Marquês 
de Valle Flôr e da Fundação Calouste Gulbenkian. 
No âmbito da deslocação a STP, os representan-
tes do IHMT reuniram, a 16 de março, com a mi-
nistra da saúde de STP, Maria de Jesus Trovoada 
dos Santos (na foto), para discutir a introdução da 
vacina contra os rotavírus no país, uma decisão 
reforçada pelos resultados deste estudo. .

IHMT em reunião europeia de 
Institutos de Saúde Pública

A convite do Scientific Institute of Public He-
alth, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, partici-
pou numa consulta realizada a 16 de março, em 
Bruxelas, no âmbito do projeto Bridge Health.  O 
encontro, que juntou diretores de Institutos de 
Saúde Pública integrados na rede IANPHI Euro-
pa, teve como objetivo consultar e auditar os vá-
rios diretores sobre os desafios que se impõem 
aos sistemas de saúde e sobre ações desenvol-
vidas pelo projeto Bridge Health, que visam solu-
cionar problemas identificados. O Bridge Health 
foi criado para trabalhar no sentido de agregar 
e disponibilizar informação e de gerar dados de 
saúde dos países da União Europeia. .
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Candidaturas até 1 de junho de 2016

European Course in Tropical Epidemiology
ECTE

Mobilidade académica na CPLP em 
debate

No âmbito das comemorações do 20º ani-
versário da CPLP, realizou-se a 11 de março, na 
sede da organização, em Lisboa, um encontro 
sobre mobilidade académica, com o objetivo de 
promover o diálogo entre estruturas, instituições 
e entidades dos Estados-membros sobre a cir-
culação de estudantes académicos, professores 
e investigadores no espaço da CPLP. O subdire-
tor do IHMT Henrique Silveira moderou o primei-
ro painel sobre experiências de mobilidade. .

Carla Sousa e Kamal Mansinho são 
consultores do IASAÚDE

Os professores do IHMT Carla Sousa e Kamal 
Mansinho foram convidados pelo Instituto de Ad-
ministração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚ-
DE), da Madeira, a integrar o corpo de consultores 
na área das doenças transmitidas por vetores, 
para apoiar a execução do Plano Regional para a 
Prevenção e Controlo destas doenças. .

© CPLP

IHMT participa na Reunião Técnica 
PECS-CPLP 2009-2016

Na qualidade de organismo assessor do Se-
cretariado Executivo da CPLP, o IHMT participou 
em todas as reuniões, realizadas entre 29 de 
fevereiro e 4 de março, no âmbito da Reunião 
Técnica PECS-CPLP 2009-2016. As reuniões per-
mitiram proceder ao ponto de situação das ati-
vidades realizadas em 2014-2015 pela Rede de 
Institutos Nacionais de Saúde Pública, de avaliar 
o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde 
da CPLP e de preparar um documento que será 
apresentado, em maio, na 4ª Reunião de Minis-
tros da Saúde da CPLP, em Díli, Timor-Leste. .

Conselho Consultivo do IHMT com 
novo Doutor 

A 7 de março, o membro do Conselho Consul-
tivo do IHMT, Fernando Cupertino, defendeu a 
tese de doutoramento “A Saúde da Família como 
estratégia promotora de acesso e equidade no 
Brasil e no Québec: uma análise comparada”, na 
Universidade de Brasília. Cupertino é Assessor 
de Relações Internacionais do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde (CONASS) no Brasil e 
coordenador da Comissão Temática de Saúde da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. .
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