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Sílvia Filipa Alves Beato Salvador
Prémio Professor Doutor João Fraga De 
Azevedo  
Doutoramento em Ciências Biomédicas
Orientadora: Maria Amélia Grácio

Mónica Susana Claudino Nunes
Prémio Professor Doutor Manuel Pinto
Doutoramento em Ciências Biomédicas
Orientadora: Maria Luísa Jorge Vieira (a 
orientadora recebeu o prémio pela doutora 
premiada)
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O Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, João 
Sàágua, e a direção do IHMT deram as boas-vindas 
aos novos alunos, na Sessão Solene de Abertura do 
Ano Letivo 2017/18, que se realizou a 23 de ou-
tubro. João Sàágua, que visitou o Instituto pela pri-
meira vez desde que tomou posse, em setembro, 
falou do plano estratégico e de ação da Universi-
dade e do Reitor para os próximos quatro anos. No 
seu discurso, o Reitor destacou a ligação estratégi-
ca à Comunidade dos Países de Língua Portugue-

IHMT inicia ano letivo com 305 novos alunos 

sa (CPLP), salientando que o Instituto é o melhor 
embaixador, na NOVA, junto daqueles países. O ano 
letivo abriu com 305 novos alunos, dos quais 153 
têm nacionalidade estrangeira, distribuídos pelos 
vários cursos de mestrado e doutoramento.  A ce-
rimónia teve como ponto alto a entrega de prémios 
aos melhores alunos do ano letivo 2016/17 e ter-
minou com a inauguração da exposição de pintu-
ra “Despedir e Regresso”, da autoria de Luís Filipe 
Marto (ver pág.5).. 

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e99bfe9-f543-4f29-a0f4-3ee407017cc9&userid=2b3b9bee-860a-4896-8d88-c6566671f663
http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
http://www.ihmt.unl.pt/
http://www.ihmt.unl.pt/ihmt-coorganiza-seminario-avaliacao-dos-cuidados-sistemas-saude/


 

Presidente da Comissão de Educação 
e Ciência da AR visita IHMT 

O IHMT recebeu a visita de Alexandre Quintani-
lha, presidente da Comissão de Educação e Ciên-
cia da Assembleia da República, para conhecer o 
centro de investigação do IHMT, Global Health and 
Tropical Medicine (GHTM) e trocar impressões so-
bre política científica em Portugal. .

IHMT recebe visita da Ministra da 
Saúde de São Tomé e Príncipe

A Ministra da Saúde de São Tomé e Príncipe, 
Maria de Jesus Santos, visitou o IHMT, a 19 de ou-
tubro, para discutir as colaborações existentes na 
área da saúde pública. .

Workshop sobre malária reúne cerca  
de 90 especialistas

Cerca de 90 especialistas participaram, nos dias 
30 e 31 de outubro, no workshop sobre transmis-
são de malária, para discutir os principais desafios 
na sua ocorrência, debater abordagens atuais e 
identificar novas ferramentas para avaliar a trans-
missão da doença. O leque de palestrantes foi 
composto por Catherine Moyes, da Universidade 
de Oxford; Nuno Sepúlveda, da London School of 
Hygiene & Tropical Medicine; Elisa Sicuri, do ISGlo-
bal; Alessandra dela Torre, da Università de Roma; e 
por Rhoel R. Dinglasan, da Universidade da Flórida. 
O workshop foi organizado por Henrique Silveira, 
João Pinto, Patrícia Salgueiro, César Capinha, Isabel 
Craveiro, Luzia Gonçalves, Sílvia Diegues e Celeste 
Figueiredo. .
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Participação em reunião sobre 
Políticas e Sistemas de Saúde

Os professores do IHMT, Jorge Simões e Inês 
Fronteira, apresentaram uma comunicação sobre 
cuidados dentários em Portugal, na reunião sobre 
monitorização de Sistemas e Políticas de Saúde do 
Observatório Europeu de Políticas e Sistemas de 
Saúde, que se realizou entre 11 e 13 de outubro, em 
Viena, na Áustria. .

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


 

Participação na IV Reunião Ordinária 
de Ministros da Saúde da CPLP

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e a coor-
denadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais, Deolinda Cruz, participaram na IV 
Reunião Ordinária de Ministros da Saúde da CPLP, 
que se realizou a 26 de outubro, em Brasília, Brasil. 
Na reunião, entre outras, foram aprovadas reso-
luções sobre a adoção dos princípios da iniciativa 
de equidade em investigação; o estabelecimento 
de um grupo de trabalho permanente da CPLP 
em telemedicina e telessaúde; e sobre um GARD 
CPLP. No âmbito da reunião, o diretor e a coor-
denadora participaram na Reunião Extraordinária 
da Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública 
(RINSP), a 24 de outubro, e na Reunião Ordinária 
do Grupo Técnico da Saúde da CPLP (GTS/CPLP). .

Diretor do IHMT participa na 
assembleia geral do CONASS

A convite do conselheiro consultivo do IHMT e 
assessor para as Relações Internacionais do Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil (CO-
NASS), Fernando Cupertino, o diretor do IHMT, Pau-
lo Ferrinho, fez uma visita de cortesia aos membros 
do CONASS, a 25 de outubro, reunidos em assem-
bleia geral na cidade de Brasília, dirigida pelo presi-
dente do CONASS e Secretário de Estado da Saúde 
do Paraná, Michele Caputo Neto. No âmbito desta 
participação, o diretor do Instituto e a coordenadora 
do Gabinete de Cooperação e Relações Internacio-
nais do IHMT, Deolinda Cruz, visitaram as instala-
ções do CONASS, onde tomaram conhecimento das 
iniciativas do Conselho. .
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Reunião da RINSP

Reunião da GTS/CPLP

Visita às instalações do CONASS

/IHMT.NOVA



 

Participação em seminário sobre 
saúde global e diplomacia da saúde 

A convite do coordenador do Centro de Rela-
ções Internacionais em Saúde da Fiocruz, Paulo 
Buss, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e o dire-
tor da cooperação da CPLP e doutorando do IHMT, 
Manuel Lapão, participaram no Seminário “Saúde 
Global e Diplomacia da Saúde”, que se realizou a 
25 de outubro, onde integraram uma mesa re-
donda sobre diplomacia da saúde e saúde global. 
No âmbito da iniciativa, foram apresentados os li-
vros “30 anos de ABC: Visões da cooperação téc-
nica internacional brasileira”, organizado por João 
Almino e Sérgio Lima, e “Diplomacia da saúde e 
saúde global: Perspectivas latino-amaricanas”, 
organizado por Paulo Buss e Sebastián Tobar. .

Visita a unidades orgânicas da 
Universidade Federal de Goiás

A 27 de outubro, o diretor do IHMT, Paulo Ferri-
nho, e a coordenadora do Gabinete de Cooperação 
e Relações Internacionais, Deolinda Cruz, visitaram 
duas unidades orgânicas da Universidade Federal 
de Goiás, a Faculdade Estadual de Medicina (FM-
-UFG) e o Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública (IPTSP-UFG). 

Paulo Ferrinho e Deolinda Cruz, reuniram com 
o professor da FM-UFG, Fernando Carneiro, que 
mostrou interesse em desenvolver um programa 
de mobilidade de estudantes entre as duas insti-
tuições. No mesmo dia, os representantes do IHMT 
reuniram com a diretora do IPTSP-UFG, Flávia Apa-
recida de Oliveira, onde planearam o desenvolvi-
mento de um trabalho de cooperação científica. A 
visita foi acompanhada pelo conselheiro consultivo 
do IHMT e assessor para Relações Internacionais 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do 
Brasil (CONASS), Fernando Cupertino, .
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Visita à Faculdade Estadual de Medicina 

Visita ao Instituto de Patologia Tropical e saúde Pública

Visita ao Conecta SUS

A 27 de outubro, o diretor do IHMT, Paulo Ferri-
nho, e a coordenadora do gabinete de cooperação, 
Deolinda Cruz, visitaram o Centro de Informações 
e Decisões Estratégicas - Conecta SUS, em Goiâ-
nia, no Brasil, onde foram recebidos pelo Secretá-
rio de Estado da Saúde de Goiás, Leonardo Moura 
Vilela. O conselheiro consultivo do IHMT, Fernando 
Cupertino, acompanhou a visita. .



 

Visita ao Centro de Telemedicina de 
Cabo Verde

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, visitou, a 
9 de outubro, o Centro de Telemedicina de Cabo 
Verde, coordenado por Vanda Azevedo, que tam-
bém coordena o Programa Nacional de Teleme-
dicina. .

Colaboração com Sede Regional 
Africana da OMS

A 24 de outubro, a subdiretora do IHMT, Zulmira 
Hartz, reuniu com a diretora do departamento de 
doenças transmissíveis da Sede Regional Africana 
da OMS, Magda Robalo, para rever a colaboração 
existente entre as duas instituições.  .

Colaboradores do IHMT visitam 
insetários de alta segurança 

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, a pro-
fessora Carla Sousa e a coordenadora do Biotério, 
Dinora Lopes, visitaram instituições americanas 
com insetários de alta segurança, com cofinancia-
mento do programa “IVLP on demand – Interna-
tional Visitor Leadership programme” do Bureau of 
Educational and Cultural Affairs dos Estados Unidos 
da América. A visita centrou-se na troca de informa-
ções sobre processos relevantes para a construção, 
funcionamento e certificação do insetário de alta 
segurança do projeto “Estrutura de alta segurança 
para artrópodes in vivo” – VIASEF. .
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IHMT participa em encontro de 
Delegados de Saúde em Cabo Verde

Entre 6 e 12 de outubro, o diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho, participou como orador convida-
do no Encontro de Delegados de Saúde de Cabo 
Verde, que se realizou na Ilha de Maio. O colabo-
rador do IHMT, Pedro Serrano, também participou 
na iniciativa. .

A não perder...

Seminário Luso-Brasileiro - 
Organização e avaliação dos 
cuidados e sistemas de saúde

6 e 7 de novembro

Percursos de Turismo Sustentável 
Saúde nos Trópicos: A coleção do 
IHMT

14 de novembro

Jornadas Científicas 12 de dezembro

Workshop sobre a História da 
Medicina Tropical

14 e 15 de 
dezembro



 

José Rosado Pinto deixa comissão 
executiva da GARD-OMS

José Rosado Pinto cessou funções na comissão 
executiva da Global Alliance against Chronic Respi-
ratory Diseases, da Organização Mundial de Saúde 
(GARD-OMS), após 12 anos de colaboração inter-
nacional. Rosado Pinto está envolvido no grupo de 
trabalho para criação de um GARD CPLP. O GARD-
-OMS é uma aliança voluntária entre organizações, 
governamentais ou não governamentais, cujo prin-
cipal objetivo é reduzir a carga global das Doenças 
Respiratórias Crónicas no mundo.  .

João Schwalbach visita IHMT
A 11 de outubro, o diretor do IHMT, Paulo Fer-

rinho, recebeu João Schwalbach, presidente do 
Comité Nacional de Bioética para a Saúde de Mo-
çambique e coordenador do projeto “Strengthening 
Bioethics Committees in Lusophone African Re-
gion”, recomendado para financiamento. .

Coordenadora do CGIC visita o LAISS 

A 3 de outubro, a coordenadora do Centro de 
Gestão de Informação e Conhecimento do IHMT, 
Paula Saraiva, visitou as instalações do LAISS – La-
boratório, Internet e Saúde, em Manguinhos, no Rio 
de Janeiro, Brasil, onde participou em duas sessões 
de alfabetização digital com o grupo de moradores 
do bairro. No âmbito da visita, Paula Saraiva pro-
moveu, a 6 de outubro, uma formação no programa 
de Pós-Graduação em Informação e Comunicação 
em Saúde do ICICT/FIOCRUZ sobre “Campanhas de 
comunicação em saúde: campanhas de interesse 
público”.  .

CGIC apresenta projeto na CONFOA 
2017

O Projeto MedTROP, uma parceria entre o Cen-
tro de Gestão de Informação e Conhecimento do 
IHMT (CGIC-IHMT) e o LAISS – Laboratório, Inter-
net e Saúde/Fiocruz, foi apresentado pela coorde-
nadora do centro, Paula Saraiva, na 8ª Conferência 
Luso-Brasileira de Acesso Aberto (CONFOA 2017), 
que se realizou entre 4 e 6 de outubro na Fiocruz, 
no Rio de Janeiro, Brasil. A coordenadora do CGIC 
apresentou ainda o poster digital: “Envolver o cida-
dão, comunicar a ciência: Ciência Cidadã no IHMT”.  
A Secretária de Estado do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, tam-
bém  marcou presença na iniciativa, onde elogiou a 
parceria existente ente o CGIC-IHMT e a FIOCRUZ. .
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Fotografia: Just News
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Tomada de Ceuta Pelos 
Cruzados”, Pintura

Ano: 1940 | Museu: IHMT.0000990

Dimensões: Largura: 110 cm x Comprimento: 224 cm

 

A “Tomada de Ceuta pelos Cruzados” é uma pin-
tura a óleo sobre tela, de Álvaro Navarro Hogan 
(1879 – 1952). Está assinada – “com.te alvaro . 
hogan” - e datada de 1940 - “ANO MCMXL”. 

A pintura foi doada em 2017 ao IHMT, pelos ne-
tos do Professor João Fraga de Azevedo, que foi 
médico naval até 1940 e director do Instituto de 
Medicina Tropical entre 1943 e 1961, um dos 
períodos mais marcantes da história da Institui-
ção. 

Álvaro Hogan, oficial de Marinha, colaborou na 
revista Atlântica, dirigida por João de Deus. Em 
1937, realizou uma exposição no Secretariado 
da Propaganda Nacional, presidido por António 
Ferro, com o tema “Episódios da Epopeia Maríti-
ma Portuguesa”. 

Ilustrou também a obra “História da Marinha 
Portuguesa”, de Tancredo Faria de Morais, uma 
edição do Clube Militar Naval, comemorativa do 
Duplo Centenário da Fundação e Restauração 
de Portugal, de que só foi publicado o 1º volume, 
impresso em 1941. 

 Antigo estagiário do IHMT premiado 
em Espanha

No âmbito da entrega dos Prémios de Inves-
tigação 2017, promovidos pela Real Academia de 
Doctores de España, Daniel Bravo Barriga foi agra-
ciado com o prémio Laboratorios Ovejero, pela tese 
de doutoramento “Entomofauna de Culicidae y Ph-
lebotominae en Extremadura, España. Detección 
molecular de parásitos asociados (Dirofilaria spp. y 
Leishmania spp.)”. O premiado frequentou um es-
tágio no IHMT, na área de parasitologia e virologia, 
onde preparou parte da sua tese.  .

Inaugurada a exposição “Despedir e 
Regresso”

A 23 de outubro, foi inaugurada a exposição de 
pintura “Despedir e Regresso”, que reúne várias 
obras da autoria de Luís Filipe Marto. A inaugura-
ção integrou o programa da Cerimónia de Abertura 
do ano letivo 2017/18. .

Fotografia: RADE

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

