
 

Colaboração no Desenvolvimento 
Sanitário da Guiné-Bissau 

Entre fevereiro e junho de 2017, o diretor do 
IHMT, Paulo Ferrinho, integrou o grupo de redação 
do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento 
Sanitário da Guiné-Bissau, sob coordenação do 
Diretor-geral de Administração do Sistema de 
Saúde do Ministério da Saúde Pública da Guiné-
-Bissau, Vany Moreira. Os consultores da Organi-
zação Mundial de Saúde Augusta Biai e Agostinho 
Ndumbá completaram o grupo de trabalho. .

IHMT participa no 1º Fórum Africano 
de Saúde 

O Gabinete Regional da Organização Mundial 
de Saúde em África convidou o diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho, a participar no 1º Fórum Africa-
no de Saúde, que se realizou a 27 e 28 de junho, 
em Kigali, no Ruanda. O caminho para a cobertura 
sanitária universal em África foi o tema escolhi-
do para a primeira edição da iniciativa, promovida 
pela Organização Mundial de Saúde, com o objeti-
vo de explorar as prioridades e desafios de saúde  
e encontrar novas formas de alcançar uma melhor 
saúde para todos em África. .

Regulação na saúde apresentada a 
governantes cabo-verdianos  

A convite do Governo de Cabo Verde, o pro-
fessor do IHMT, Jorge Simões, proferiu uma apre-
sentação sobre regulação no setor da saúde, que 
integrou a reunião do Conselho de Ministros, rea-
lizada a 22 de junho. .

IHMT participa em reunião do Joint 
Coordinating Board to TDR 

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou 
como observador na quadragésima reunião do 
Joint Coordinating Board to TDR, que se realizou 
entre 19 e 21 de junho, na sede da Organização 
Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça. .
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Colaboração com UNESP e 
Universidade de Cabo Verde  

A 12 de junho, o diretor do IHMT, Paulo Fer-
rinho, recebeu Elen Castanheira, professora na 
Faculdade de Medicina da Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, no Brasil, e Isabel Araújo, pro-
fessora na Universidade de Cabo Verde, com o ob-
jetivo de desenvolver um programa de mestrado 
conjunto na área da saúde pública. .

IHMT representado na Conferência de 
Estatística da CPLP 

A subdiretora do IHMT, Maria Rosário Oliveira 
Martins, participou na VII Conferência de Estatís-
tica da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa, que se realizou a 12 de junho, em São Tomé 
e Príncipe, que abordou temáticas relacionadas 
com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sus-
tentável e debater os desafios que se colocam aos 
Institutos Nacionais de Estatística dos países da 
CPLP. .

IHMT participa em reunião da Rede 
para a TB, SIDA e Malária  

O subdiretor Henrique Silveira participou na reu-
nião de lançamento da Rede de Excelência para a TB, 
SIDA e Malária da África Ocidental (WANETAM), que 
se realizou a 21 de junho, no Instituto para Investi-
gação em Saúde de Vigilância Epidemiológica e de 
Formação (IRESSEF), no Senegal, que foi inaugurado 
no mesmo dia. A WANETAM é uma rede da EDCTP, 
da qual o IHMT é membro. No âmbito da inaugu-
ração, o subdiretor participou num simpósio sobre 
construção de parcerias na área da vigilância de 
doenças e investigação em saúde pública em África, 
liderado pelo Presidente do Senegal, Macky Sall. .

Seminário Migração e Saúde reúne 
mais de 300 pessoas  

Mais de 300 pessoas participaram no Seminário 
Migração e Saúde, organizado pelo IHMT, em co-
laboração com a NOVA Saúde, Fundação Calouste 
Gulbenkian e o Norwegian Institute of Public Health, 
e que reuniu cerca de 30 peritos nacionais e interna-
cionais da área. 

Os professores do IHMT Jorge Simões e Sónia 
Dias integraram a comissão científica e organizado-
ra da iniciativa, que se realizou a 8 de junho, com o 
objetivo de refletir sobre o conhecimento atual da 
migração em saúde e de analisar como melhorar a 
saúde e o bem-estar das populações migrantes e 
da sociedade em geral.  .

2IHMT Boletim informativo | Nº 66 | 06.2017

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


 

IHMT e Fiocruz ampliam colaboração 
na área das políticas de saúde  

A 29 de junho, os professores do Centro de Estu-
dos Estratégicos da FIOCRUZ, no Brasil, José Inácio 
Jardim Motta e Marcelo Rasga Moreira, reuniram 
com a subdiretora Zulmira Hartz para debater as 
bases para o desenvolvimento do projeto “Agendas 
Democráticas para o Século XXI: Políticas de Saúde 
em Brasil e Portugal”. A iniciativa tem como objeti-
vo formar um grupo interinstitucional de investiga-
ção que se dedique a estudar e produzir reflexões e 
evidências para a tomada de decisões, tendo como 
foco os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
e Agenda Ibero-Americana 2030. .

Curso sobre controlo de vetores em 
Cabo Verde   

Os professores do IHMT Carla Sousa e João Pin-
to ministram o “Curso de técnicas de entomologia 
aplicadas à monitorização de controlo de vectores”, 
que se realiza entre 26 de junho e 1 de julho, na 
Praia, em Cabo Verde, em colaboração com o Ins-
tituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde.  .

Formação sobre protocolos de 
projetos em Moçambique 

A convite da Instituto Nacional de Saúde de 
Moçambique - Misau, o IHMT desenvolveu uma 
formação sobre treino e revisão técnico-científica 
de protocolos de projetos de investigação, que 
se realizou entre 27 e 30 de junho. A equipa de 
formação foi constituída pelas professoras Inês 
Fronteira, Isabel Couto e Sónia Dias e pelas inves-
tigadoras Ana Paula Arez e Fátima Nogueira. .

CANDIDATURAS ABERTAS

ANO LETIVO 2017/18

MESTRADOS

Ciências Biomédicas
Parasitologia Médica
Saúde Pública e Desenvolvimento
Estatística para a Saúde
Saúde Tropical

DOUTORAMENTOS 

Ciências Biomédicas
Doenças Tropicais e Saúde Global
Genética Humana e Doenças Infeciosas
Saúde Internacional
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IHTM acolhe exposição de fotografia 

A exposição “Continuidade – Compromisso – 
Colaboração”, da autoria de Michael Goldblatt, que 
vai estar patente no IHMT até 31 de julho, apre-
senta várias fotografias de professores do Institu-
to. A abertura da exposição realizou-se a 14 de ju-
nho e contou com a presença do diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho, e de vários colaboradores. .

Haitool apresentado em Genebra  

O projeto HAITool foi apresentado, pelo inves-
tigador Luís Lapão, na Innovation Academy da In-
ternational Conference on Prevention and Infec-
tion Control 2017, que se realizou a 21 de junho, 
em Genebra, na Suíça. .

REGULAÇÃO NA SAÚDE
SEMINÁRIO sobre

6 e 7 de julho de 2017
Aula Magna IHMT | UNL

Prevenção e controlo de DTV debatida 
na Suíça  

O bolseiro post-doc do IHMT, César Capinha, 
participou no “Workshop on Multi-Sectoral Ap-
proaches for Prevention and Control of Vector-
-Borne Diseases”, realizado entre 26 e 28 de ju-
nho, em Genebra, na Suíça. A iniciativa teve como 
objetivo debater o conhecimento atual, as lacunas 
de investigação e o caminho a seguir para contro-
lar e prevenir as doenças transmitidas por vetores 
(DTV), através de abordagens multissetoriais. .
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Visita à Universidade Dzemal Bijedic 
University of Mostar  

Entre 29 de maio e 2 de junho, a chefe e a téc-
nica superior da Divisão Académica, Ana Varão e 
Paula Pacheco, respetivamente, e a Coordenadora 
do Gabinete de Projetos, Sofia Santos, visitaram a 
Dzemal Bijedic University of Mostar, na Bósnia, no 
âmbito do programa Erasmus+ International Credit 
Mobility. .

Estágio Erasmus Staff no museu da 
Wellcome Trust   

Entre 20 e 23 de junho, a colaboradora do mu-
seu do IHMT, Maria João Santos, realizou um es-
tágio Erasmus Staff no museu da Wellcome Trust, 
em Londres, Reino Unido. O estágio abordou as 
áreas da acessibilidade, conservação, restauro, 
condicionamento e organização de coleções nas 
reservas. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Jardim Suspenso”, litografia 
de Cecília Suzuki

Ano:  c. 1986 | Museu: IHMT.000987

Dimensões: Comprimento 58 cm  x Altura 39 cm 

De ascendência japonesa, Cecília Massae Ta-
maki Suzuki nasceu em São Paulo / Brasil, 
em 1941. Formou-se em Arquitetura. Dirigiu 
a Associação Internacional de Artes Plásticas 
da Unesco, no Brasil e é membro de diversas 
Academias Internacionais de Arte. Expôs por 
todo o mundo, em várias ocasiões, e foi lau-
reada com prémios em Miami, Paris, Roma, 
São Paulo. Obras suas integram colecções 
particulares e institucionais.

 Casada com um oftalmologista e mãe de of-
talmologistas, Cecília colheu neste convívio a 
inspiração para conjugar a ciência com a sua 
visão de artista. A patologia oftalmológica, 
bem como a cirurgia ocular, são os temas pre-
ferenciais da sua obra, como no “Jardim Sus-
penso”, onde se dispõem, á maneira de paisa-
gem campestre, retinas diafanizadas, nervos 
ópticos, íris e corpos ciliares, numa harmonia 
a que os tons verde e ocre emprestam a sen-
sação de uma secura héctica.

A litogravura foi oferecida pela artista ao IHMT 
quando, em 1988, acompanhou o marido ao 
VIII Congresso da Sociedade Europeia de Of-
talmologia, realizado em Lisboa, com algumas 
das sessões no Instituto de Higiene e Medici-
na Tropical. Está assinada (Cecília M T Suzuki), 
datada (10.86) e numerada (7/40).
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