
Equipa Reitoral da NOVA visita IHMT 
para debater plano estratégico

Com o objetivo de debater o plano estraté-
gico da Universidade NOVA de Lisboa, o Reitor 
João Sàágua, os Vice-reitores José Ferreira Ma-
chado e José Fragata e os Pró-reitores Patrícia 
Rosado Pinto, Isabel Rocha e Isabel Nunes, reu-
niram com o Conselho de Gestão do IHMT, pre-
sidido pelo diretor Paulo Ferrinho. A sessão, que 
se realizou a 20 de fevereiro, contou ainda com 
a participação do presidente do Conselho Peda-
gógico, Miguel Viveiros, e da presidente do Con-
selho Científico, Lenea Campino. . 

Marta Temido toma posse como 
subdiretora do IHMT

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, deu posse a 
Marta Temido como subdiretora, a 28 de fevereiro, 
numa sessão que reuniu membros do Conselho de 
Gestão e vários colaboradores do Instituto. A nova 
subdiretora substitui a professora Zulmira Hartz,  
que assumiu o cargo entre 2010 e 2017.  

Marta Temido foi presidente do Conselho Dire-
tivo da Administração Central do Sistema de Saúde 
e presidente da Associação Portuguesa dos Admi-
nistradores Hospitalares. É doutorada em Saúde 
Internacional, especialidade de Políticas de Saúde 
e Desenvolvimento pelo IHMT, mestre em Gestão 
e Economia da Saúde pela Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra e licenciada em Direi-
to pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. . 
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Professor da Universidade Federal da 
Bahia visita IHMT

A nove de fevereiro, José Tavares-Neto, pro-
fessor titular e livre-docente em doenças infec-
ciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia, no Brasil, visitou o 
IHMT, acompanhado pelo professor Jorge Seixas. 
A reunião teve como objetivo explorar possibili-
dades de colaboração na área do ensino e da his-
tória da medicina tropical.  .

Formação sobre elaboração de 
projetos em Cabo Verde

A convite da administração de Instituto Nacio-
nal de Saúde Pública de Cabo Verde, a subdireto-
ra do IHMT, Maria do Rosário Oliveira Martins, e o 
professor Celso Cunha organizaram uma formação 
sobre elaboração de projetos, que se realizou entre 
17 e 25 de fevereiro, na Praia, em Cabo Verde. A ini-
ciativa contou com a participação de 30 investiga-
dores cabo-verdianos. .

IHMT reforça parceria com 
Farmanguinhos

A cinco de fevereiro, a subdiretora do IHMT, 
Marta Temido, e a professora Zulmira Hartz reuni-
ram com o professor do Instituto de Tecnologia em 
Fármacos - Farmanguinhos/FIOCRUZ, Jorge Maga-
lhães, com o objetivo de avaliar a continuidade das 
atividades de parceria nas áreas da formação, ciên-
cia, tecnologia e inovação em saúde pública, para o 
biénio 2018-2019. .

IHMT, CISM e International AIDS 
Society estabelecem parceria 

O IHMT e a International AIDS Society (IAS) esta-
beleceram uma parceria para colaboração no âmbito 
do Mark Wainberg Fellowship Programme: Experts in 
HIV Service Delivery. O Instituto e o Centro de Inves-
tigação em Saúde de Manhiça (CISM) serão os dois 
centros especializados que vão acolher profissionais 
de saúde da África Lusófona, bolseiros do IAS, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento de compe-
tências clínicas e de investigação na área do HIV. . 

A subdiretora do IHMT e o diretor do CISM, Eusébio Macete, reuniram, 
via videoconferência, com uma representante do IAS
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Maria de Belém Roseira preside 
Revisão da Lei de Bases da Saúde

A presidente do Conselho Consultivo do IHMT, 
Maria de Belém Roseira, vai presidir à Comissão 
de Revisão da Lei de Bases da Saúde, de acor-
do com o Despacho n.º 1222-A/2018, assinado 
pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fer-
nandes. .

HAitool apresentado no Porto

O investigador do IHMT, Luís Lapão, apresen-
tou o projeto HAItool numa reunião que se reali-
zou a 20 e 21 de fevereiro, no Porto, no âmbito da 
rede INTEREG e do projeto Helium Healthcare In-
novation. Especialistas da Thomas More Kempen 
(Bélgica), da Semmelweis University (Hungria), e 
do Centro Nacional de Serviços de Saúde da Hun-
gria também participaram na iniciativa. .

Créditos: Miguel Manso

Saiba mais aqui!
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Fundador da Zenaga Foundation 
profere GHTM Session

A 21 de fevereiro, Kai Zimmermann, fundador 
da Zenaga Foundation, proferiu uma GHTM Ses-
sion sobre medicina tropical e cuidados de saúde 
relacionados com desenvolvimento sustentável. O 
diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, foi o anfitrião da 
sessão. .

Candidaturas 
Abertas!

Planeamento e Gestão em Saúde 
(módulo livre do Curso de Especialização 
em Saúde Pública)

Até 17 de maio de 
2018

Epidemiologia 
(Ensino à Distância) Em permanência

Parasitologia Molecular
(Troped)

Até 18 de abril de 
2018

Medicina do Viajante Até 19 de abril de 
2018

Dengue, Febre Amarela e outras 
Arboviroses Transmitidas por 
Mosquitos
(Troped)

Até 23 de abril  de 
2018

Sampling methods: developing 
sampling strategies for 
epidemiological studies

Até 3 de setembro 
de 2018 
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Frascos em vidro castanho. 
Equipamento de Laboratório

Ano: Vários c. 1950 / 1960 

Museu: IHMT.0001287, IHMT.0001286, IHMT.0001285

Dimensões: Alt. 12 cm; Diâmetro. (base) 5 cm

 

O mais recente núcleo do Museu do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical é dedicado ao 
equipamento de laboratório, que se expõe 
num antigo armário do “Laboratório dos 
Preparadores”, da Escola e do Instituto de 
Medicina Tropical, então na Cordoaria. 
Para ilustrar uma parte deste núcleo – os vi-
dros de laboratório – selecionou-se um con-
junto de frascos em vidro castanho, de tama-
nhos diversos, com rolhas de vidro, algumas de 
conta-gotas. Uns conservam ainda a etiqueta 
original, em papel, que identifica o reagente, do 
tempo do Instituto de Medicina Tropical, outros 
têm essa identificação pintada no vidro, outros 
ainda não apresentam qualquer referência. 

Completam este conjunto de vidros de labora-
tório, agora em exposição, diversas provetas, 
tubos de ensaio, balões e colunas para destila-
ção, condensadores, buretas, retortas, pipetas, 
funis, lamparina, caixas de Petri, e outros.
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