
 

Universidade Nova de Lisboa passa 
a Fundação 

Foi publicado em Diário da República, a 21 de 
fevereiro, o decreto-lei que institui a Universidade 
Nova de Lisboa como fundação pública com regi-
me de direito privado. Estas fundações públicas, 
entre outros aspetos, caracterizam-se por terem 
um quadro alargado de autonomia institucional, 
nomeadamente no que respeita à sua gestão fi-
nanceira, patrimonial, administrativa, pedagógica 
e científica. Tem agora início o processo de transi-
ção para o modelo fundacional que terminará com 
a nomeação dos curadores pelo Governo, sob pro-
posta da instituição. .

A3ES avalia mestrados e 
doutoramento do IHMT

O IHMT recebeu, a 16 e 17 de fevereiro, a visita 
de um Comité de Avaliação Externa da Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 
no âmbito do processo de avaliação e acreditação 
dos mestrados de Ciências Biomédicas e Parasi-
tologia Médica e do doutoramento em Ciências 
Biomédicas. O comité, presidido por Paulo Correia 
de Sá, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar da Universidade do Porto, foi composto 
por Alexandre Ribeiro, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa; Anabela Cordeiro-da-
-Silva, da Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto; Christopher Fry, da School of Physiolo-
gy, Pharmacology & Neuroscience da University of 
Bristol; Joana Reis Castro, da Escola de Engenha-
ria da Universidade do Minho; e por Vasco Lança, 
da A3ES. .

SIMPÓSIO “TUBERCULOSE: 
A HISTÓRIA E O PATRIMÓNIO”

dia mundial da tuberculose

24 março 2017

1º Encontro Lusófono 
de SIDA, TUBERCULOSE 
E DOENÇAS OPORTUNISTAS

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa
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IHMT apresenta cumprimentos a 
Secretária Executiva da CPLP

A 8 de fevereiro, a Secretária Executiva da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), Maria do Carmo Silveira, recebeu o diretor 
do IHMT, Paulo Ferrinho, e a coordenadora do Ga-
binete de Cooperação e Relações Internacionais, 
Deolinda Cruz, para apresentação de cumprimen-
tos e para mostrar disponibilidade em reforçar la-
ços de cooperação. .

Professor do IHMT integra Conselho 
Científico Externo do CIBERES

O professor e presidente do Conselho Pedagó-
gico do IHMT, Miguel Viveiros, foi convidado a inte-
grar, como membro, o Conselho Científico Externo 
do CIBERES - Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Respiratorias.  O centro 
tem como missão combater as doenças respirató-
rias e promover a excelência da investigação. .

Projeto de consultoria com 
Ministério da Saúde do Brasil 

A 14 de fevereiro, a subdiretora do IHMT, Zul-
mira Hartz, recebeu a professora Elisabeth Moreira 
dos Santos e Juliana Fernandes Kabad, da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), com o 
objetivo de debater o plano de atividades do pro-
jeto conjunto que avalia o processo de monitori-
zação de acordos estabelecidos pela Coordenação 
de Cooperação Técnica do Ministério da Saúde do 
Brasil com instituições nacionais e internacionais, 
do qual Zulmira Hartz é consultora científica. .

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
CANDIDATURAS ABERTAS

Clínica das Doenças Tropicais 

Dengue, Febre Amarela e outras 
Arboviroses Transmitidas por Mosquitos

História da Medicina Tropical

Medicina do Viajante

Molecular Parasitology

Sampling methods: developing sampling 
strategies for epidemiological studies

Tuberculose e outras micobacterioses

As candidaturas devem ser efetuadas até uma semana 
antes da data de início do curso. Vagas limitadas.
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Colaboração com PUCRS na área da 
saúde pública

A diretora da Faculdade de Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul-PUCRS, no Brasil, 
Beatriz Sebben Ojeda, visitou o IHMT, a 13 de fe-
vereiro. O encontro teve como objetivo debater 
possibilidades de colaboração na área da Saúde 
Pública. .

IHMT participa em Congresso 
Nacional de Saúde Pública

A convite da organização, o investigador Luís 
Lapão e o professor Paulo Almeida participaram 
no V Congresso Nacional de Saúde Pública, que se 
realizou entre 15 e 17 de fevereiro, no Porto. O in-
vestigador integrou a sessão plenária sobre redes 
de informação e comunicação e o professor parti-
cipou num workshop sobre doenças transmitidas 
por vetores na perspetiva da Saúde Pública. .

IHMT participa na reunião da 
Assembleia Geral da Troped

A subdiretora Maria do Rosário Martins repre-
sentou o IHMT na reunião da Assembleia Geral da 
Troped - Network for Education in International 
Health, que se realizou entre 23 e 25 de fevereiro, 
em Barcelona, Espanha. A subdiretora fez a revi-
são de módulos avançados para acreditação e foi 
nomeada para visitar a École Nationale de Santé 
Publique, em Rabat, Morrocos, no âmbito do seu 
pedido de adesão à rede. .

31 março - 1 abril ‘17 | IHMT

Um dia com a Medicina Tropical

Candidaturas abertas para Comité 
Consultivo Técnico-científico do TDR

Encontram-se abertas, até 21 de abril de 2017, 
candidaturas para o Comité Consultivo Técnico-
-científico do TDR - Special Programme for Rese-
arch and Training in Tropical Diseases. Para mais 
informação clique aqui. .
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GHTM investiga...

Resistência a inseticidas

 

IHMT.0000976

/IHMT.NOVA

IHMT apoia a prática desportiva 

Com o objetivo de fomentar a prática desporti-
va, um grupo de 12 colaboradoras do IHMT organi-
zou aulas de zumba, que decorrem duas vezes por 
semana, num espaço cedido pelo Instituto. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Reservatório de Água 

Ano: c. 1910 /1920 | Museu: IHMT.0000976

Dimensões: A 93,5 cm x Diâmetro da base  49 cm

O desenvolvimento da Humanidade esteve 
sempre, e em primeiro lugar, ligado aos recur-
sos hidricos. O tratamento e a purificação da 
água tornaram-se uma necessidade. No final 
do século XIX assistiu-se a um incremento sig-
nificativo do tratamento da água para consumo 
doméstico e muitas instituições e casas parti-
culares tinham o seu próprio sistema de trata-
mento e armazenamento de água, para depois 
a utilizarem como bebida.

Este reservatório de água, em grês vidrado, 
castanho, foi fabricado por moldagem manual 
com matriz de gesso, e produzido há uns cem 
anos na Abrigada – Companhia Nacional de 
Refractários, uma fábrica do concelho de Alen-
quer, fundada em 1846, ainda em laboração. O 
depósito terá tido um filtro acessório, para pu-
rificar a àgua.

A marca da fábrica, dificilmente legível, está 
inscrita numa oval na face anterior do cilindro. 
Logo em baixo, num rectangulo, o nº 492 e de 
seguida E 5817. Tem uma torneira cerâmica 
com a mesma proveniência.

O reservatório esteve, por algum tempo, no ga-
binete de apoio à Direção do Instituto de Medici-
na Tropical, fornecendo a água para beber. Após 
a filtragem da água era fechado com um cadea-
do, adaptado à tampa por um sistema metálico.

O  coordenador do grupo de investigação “doen-
ças e organismos patogénicos transmitidos por ve-
tores” do GHTM, João Pinto, representa o IHMT na 
Worldwide Insecticide Resistance Network (WIN), 
uma iniciativa do Programa Especial para Investi-
gação e Formação em Doenças Tropicais (TDR) da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que agrega 
16 instituições reconhecidas internacionalmente 
pela investigação que desenvolvem na área dos 
vetores em África, Mediterrâneo Oriental, Europa, 
África do Sul, América do Sul, Sudoeste Asiático, 
América do Norte e Pacífico Ocidental.

A iniciativa surgiu da necessidade de rastrear a 
resistência a inseticidas numa escala global, sendo o 
principal objetivo produzir recomendações baseadas 
na evidência e experiência para que a OMS e estados 
membros possam gerir a resistência e implementar 
métodos de controlo de vetores alternativos.
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