
 

No Centro de Investigação em Saúde de Manhiça

Com o presidente do Colégio da Especialidade 
de Saúde Pública, Leonardo Chavane

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, deslocou-
-se a Maputo, Moçambique, entre 12 e 15 de abril, 
com o objetivo de estabelecer e reforçar sinergias 
com diversas instituições relacionadas com a 
Saúde e Ensino Superior, tendo reunido com o di-
retor do Centro de Investigação em Saúde de Ma-
nhiça e membro do Conselho Consultivo do IHMT, 
Eusébio Macete; o diretor do Instituto Superior de 
Ciências de Saúde (ISCISA), Alexandre Manguele; 
o Bastonário da Ordem dos Médicos, António Eu-
génio Zacarias, e o presidente do Colégio da Es-

IHMT reforça sinergias com instituições moçambicanas
pecialidade de Saúde Pública, Leonardo Chavane; 
o presidente do Comité Nacional de Bioética para 
a Saúde de Moçambique, João Schwalbach; e o di-
retor da Faculdade de Medicina da Universidade 
Eduardo Mondlane, Mohsin Sidat. Paulo Ferrinho 
foi ainda recebido pelo secretário permanente 
do Ministério da Saúde, Zacarias Zindoga, e gra-
vou uma mensagem transmitida na cerimónia de 
doutoramento Honoris Causa de Hélder Martins, 
que considerou o “Pai do SNS de Moçambique”. .

Em reunião no Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA)

Com o Bastonário da Ordem dos Médicos, António Eugénio Zacarias

Com o presidente do Comité Nacional de 
Bioética para a Saúde de Moçambique, 
João Schwalbach

No Ministério da Saúde com o Secretário 
permanente, Zacarias Zindoga, e o diretor da 
Faculade de Medicina, Mohsin Sidat

Cerimónia de doutoramento Honoris Causa 
de Hélder Martins
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SAB do GHTM reúne pela segunda vez

Decorreu entre 18 e 20 de abril o segundo 
encontro do Scientific Advisory Board (SAB) do 
centro de investigação GHTM. O SAB é compos-
to por Inger Scheel, da Universidade de Tromsoe, 
Noruega; Jean-Marie Pagés, da Universidade Aix 
Marseille, França; Rodrigo Corrêa de Oliveira, da 
Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil; e Umberto 
D’Alessandro (coordenador), do Medical Research 
Council - Gâmbia, Reino Unido. .

OMS renova estatuto de Centro 
Colaborador a IHMT

Os Escritórios Europeus da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) renovaram o estatuto de 
Centro Colaborador para as Políticas e Planea-
mento da Força de Trabalho em Saúde da Uni-
dade de Saúde Pública Internacional e Bioesta-
tística do IHMT. Esta renovação é válida por um 
período de quatro anos e pressupõe o desenvol-
vimento de atividades de apoio à OMS naquela 
área, em particular na Europa e no contexto da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, 
sob coordenação do Professor Gilles Dussault. .

SAÚDE PÚBLICA 
INTERNACIONAL 
E BIOESTATÍSTICA

WHO Collaborating Center on Health
Workforce Policy and Planning

Corsino Tolentino publica coletânea 
sobre Cabo Verde 

O membro do Conselho Consultivo do IHMT, 
Corsino Tolentino, publicou a coletânea “Cabo 
Verde – Janelas de África”, que reúne textos, pu-
blicados entre 1975 e 2015. A obra faz uma re-
trospetiva da vida do autor e das mudanças po-
líticas e sociais do seu país. .

Basílio Ramos anuncia aposentação  

O Presidente da Assembleia de Cabo Verde e 
sociólogo, Basílio Ramos, aposentou-se no dia 
20 de abril. Basílio Ramos foi um dos principais 
impulsionadores da criação do Centro de For-
mação Médica Especializada de Cabo Verde, em 
2010, tendo sido o Ministro de Estado e da Saúde 
cabo-verdiano que participou na assinatura do 
Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da 
CPLP, em 2009, no Estoril, durante o mandato da 
ministra da Saúde Ana Jorge, atual presidente do 
Conselho do IHMT. .
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Participação em reunião do SAB do 
EDCTP  

Nos dias 31 de março e 1 de abril, a subdi-
retora do IHMT Maria do Rosário O. Martins 
participou, na qualidade de membro, na reunião 
do Scientific Advisory Board da Parceria entre a 
Europa e os Países em Desenvolvimento para a 
Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP), que se 
realizou em Haia, na Holanda. .

Zika em destaque na 5ª edição do 
Dia Aberto  

O IHMT recebeu 270 visitantes na 5.ª edição 
do Dia Aberto, que se realizou a 8 e 9 de abril, 
com diversas atividades, tais como extração de 
ADN e observação de células do visitante, bem 
como de células infetadas com vírus, e de bacté-
rias e fungos; observação e manipulação de ver-
mes e parasitas, moluscos, insetos e outros ve-
tores causadores de doenças tropicais; e visitas 
guiadas a laboratórios, ao biotério e ao museu. 
Esta edição focou, em especial, o tema do vírus 
zika no Brasil, com uma sessão temática sobre 
esta nova ameaça global. .

53 alunos em curso de preservação 
de bens culturais  

O Curso Internacional de Conservação Pre-
ventiva de Bens Culturais abriu, no dia 5 de abril, 
no IHMT, com a participação da diretora-geral de 
Cooperação da CPLP Georgina Benrós de Mello. 
O curso à distância conta com 53 alunos inscri-
tos do Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portu-
gal, e é promovido pela Casa de Oswaldo Cruz, 
em parceria com IHMT, onde a coordenação está 
a cargo da subdiretora Zulmira Hartz e do res-
ponsável pelo Museu, José Luís Dória. .

Estudo em coautoria com o IHMT 
vence Prémio António Arnaut

O professor do IHMT Giuliano Russo consta 
entre os autores do estudo “Reforma dos cuida-
dos de saúde primários: a experiência do paga-
mento pelo desempenho”, premiado este mês 
com o Prémio António Arnaut para o melhor tra-
balho escrito sobre investigação em sistemas de 
saúde. O estudo será brevemente publicado em 
livro pelas Edições Almedina. .
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