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Participação na Inauguração do INSP 
de Moçambique  

Entre 10 e 16 de junho, a presidente do Conse-
lho do Instituto, Ana Jorge, e o subdiretor do IHMT, 
Henrique Silveira, deslocaram-se a Moçambique 
para participarem na cerimónia de inauguração do 
novo edifício do Instituto Nacional de Saúde Pú-
blica (INSP) de Moçambique. No âmbito da visita, 
a comitiva esteve presente na reunião da Rede de 
Institutos de Saúde Pública da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, visitou o Hospital de 
Matola, o Instituto Superior de Ciências da Saú-
de de Moçambique e a Faculdade de Medicina da 
Universidade Eduardo Mondlane. O diretor da Uni-
dade de Ensino e Investigação da Clínica Tropical 
do IHMT, Reynaldo Dietze, integrou a comitiva..

IHMT apresenta relatório Research 
Fairness Initiative

O IHMT publicou um relatório Research Fairness 
Initiative (RFI), tornando-se a primeira instituição 
de um país de língua oficial portuguesa a preparar 
um relatório deste tipo. O relatório RFI do IHMT, da 
autoria de António Carvalho, Zulmira Hartz e Pau-
lo Ferrinho, sublinha o seu historial de capacitação 
e parcerias no âmbito da CPLP e identifica alguns 
aspetos que podem ser melhorados ao nível da dis-
seminação do conhecimento, do envolvimento pú-
blico com ciência, tecnologia e saúde e do impacto 
social e político da investigação.

O relatório pode ser consultado aqui.  .
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IHMT participa em reunião do Joint 
Coordinating Board to TDR  

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou 
como observador na quadragésima primeira reu-
nião do Joint Coordinating Board to TDR, que se 
realizou entre 18 e 20 de junho, na sede da Orga-
nização Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça. 
No âmbito da reunião, o diretor do TDR, John Ree-
der, aceitou o convite para proferir uma palestra 
sobre investigação de implementação no 5º Con-
gresso Nacional de Medicina Tropical, que se vai 
realizar entre 10 e 12 de abril de 2019. .

Representante da OMS África visita 
IHMT

A 14 de junho, o diretor do IHMT, Paulo Ferri-
nho, e a coordenadora do Gabinete de Cooperação 
e Relações Internacionais, Deolinda Cruz, reuni-
ram com a diretora do Departamento de Doenças 
Transmissíveis da Organização Mundial da Saú-
de para a África, Magda Robalo, para discutirem 
possibilidades de parceria. Magda Robalo teve a 
oportunidade de participar num almoço de traba-
lho com o diretor do Instituto e com os diretores 
das Unidades de Ensino e Investigação de SPIB e 
de Parasitologia Médica, Jorge Simões e João Pinto, 
respetivamente. .

Cerca de 100 participantes no 
Seminário “Working with the SDG’s”

Cerca de 100 pessoas participaram, presen-
cialmente e através de streaming, num seminário 
sobre trabalhar com os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, proferido por Annemiek van 
Bolhuis, diretora de Saúde Pública e Serviços de 
Saúde no Netherlands National Institute for Public 
Health and the Environment (RIVM). A iniciativa 
realizou-se a 29 de junho, no IHMT e foi organiza-
da pelo diretor, Paulo Ferrinho. .

Participação em reunião do TROPED

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário O. 
Martins, participou na Assembleia Geral da rede 
TROPED, que se realizou entre 13 e 16 de junho, 
em Edimburgo, na Escócia. .
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IHMT e Fundação Oswaldo Cruz 
reforçam parcerias

A 7 de junho, a professora do IHMT, Zulmira 
Hartz, o investigador Luís Lapão, a coordenadora do 
Centro de Gestão de Informação e Conhecimento, 
Paula Saraiva, e Marly Cruz, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) reuniram com André Pereira Neto, do 
LAISS - Laboratório Internet e Saúde da Fiocruz, no 
âmbito das parcerias em curso entre as duas insti-
tuições. .

Participação em reunião da ASPHER, 
OMS/Europa e ICL 

A 19 de junho, a professora do IHMT, Inês Fron-
teira, deslocou-se a Londres, no Reino Unido, para 
participar na reunião de especialistas da ASPHER, 
OMS/Europa e Imperial College London (ICL) sobre 
a profissionalização da força de trabalho em Saú-
de Pública (SP). No encontro, foram abordados os 
desafios que se colocam à força de trabalho em 
SP na Europa e proposta uma nova estrutura de 
competências na área. No âmbito da visita, entre 
20 e 23 de junho, a professora representou o IHMT 
no retiro de diretores da ASPHER, uma reunião que 
juntou os diretores de escolas e departamentos 
de SP de vários países e onde foram discutidos os 
desafios ao ensino da SP nas escolas europeias, 
assim como novas metodologias e tecnologias de 
ensino. .

Francisco george profere palestra 
sobre saúde tropical

A 29 de junho, Francisco George, diretor-geral 
da Saúde entre 2005 e 2017, proferiu uma palesta  
sobre Saúde Tropical, no âmbito do retiro anual do 
doutoramento em Saber Tropical e Gestão, no qual o 
IHMT participa, sob coordenação de Jorge Seixas.  .

GHTM/IHMT com 43% de aprovação 
no concurso de Projetos I&D 2017

Em junho, foi concluído o processo de comuni-
cação de resultados do concurso de Projetos I&D 
2017 da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O 
GHTM/IHMT obteve 43% de aprovação para proje-
tos coordenados pelo centro de investigação e 42% 
de aprovação para projetos em que o GHTM/IHMT 
participa. Os projetos coordenados pelo GHTM/
IHMT têm como investigadores principais Ana Abe-
casis, Ana Domingos, Ana Paula Arez, Carla Sousa, 
Isabel Couto, João Tavanez, Miguel Viveiros, Patrí-
cia Salgueiro e Pedro Cravo. Nos projetos em que o 
GHTM/IHMT participa, os investigadores principais 
são Ana Domingos, Carla Sousa, Dinora Lopes, Fáti-
ma Nogueira, Miguel Viveiros e Sónia Dias. .
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Relatório Primavera com colaboração 
de professores do IHMT

O Observatório Português do Sistema de Saú-
de apresentou, no dia 19 de junho, mais um Re-
latório de Primavera. Este ano com o título “Meio 
caminho andado”, o relatório incluiu, pela primeira 
vez, um capítulo sobre recursos humanos da saú-
de, resultado do trabalho de uma equipa do ISCTE 
- Instituto Universitário de Lisboa e do IHMT, em 
que participaram Gilles Dussault, Marta Temido e 
Patrícia Nunes.  .

Alunos do IEFP de Alcântara visitam o 
Museu do IHMT

No dia 25 de junho, o museu do IHMT recebeu 
a visita de 20 alunos do Curso de Técnicas de Ação 
Educativa da Escola Profissional do IEFP. Esta é 
uma iniciativa de colaboração e de proximidade 
junto da comunidade do bairro de Alcântara, que o 
Centro de Gestão de Informação e Conhecimento 
do IHMT, coordenado por Paula Saraiva, tem vindo 
a desenvolver em parceria com o IEFP ao longo do 
último ano. .

Participação em Conferência Anual da 
EHMA

“Make it happen” foi o tema da Conferência 
Anual da European Health Management Asso-
ciation (EHMA), que decorreu nos dias 20 a 22 de 
junho em Budapeste, na qual participaram Gilles 
Dussault e Luís Lapão, da Unidade de Ensino e In-
vestigação SPIB e alunos do IHMT e na qual foram 
apresentados os primeiros resultados de um tra-
balho desenvolvido pelos alunos Ana Sottomayor, 
Joana Vidal Castro e Pedro Pinto Leite, do Curso de 
Especialização em Saúde Pública 2017-2018. Joa-
na Vidal Castro foi a responsável pela apresentação 
de “Portuguese Human Resources in Public Health: 
a critical step towards a national reform”, na sessão 
sobre Health Workforce. .

IHMT acolhe técnicos Moçambicanos
para formação em TB e VIH 

A pedido do Ministério das Saúde de Moçam-
bique, o IHMT acolheu um grupo de sete técnicos 
moçambicanos, para participarem num programa 
de formação avançada em Tuberculose (TB) e Vírus 
da Imunodeficiência Humana (VIH). A formação está 
a ser coordenada pelo professor Miguel Viveiros.  .
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Colaboração com município de S. Brás 
de Alportel

No âmbito do ciclo de conferências “Saúde e 
Cultura” para a Comemoração dos Centenários da 
Pneumónica, da 2ª Guerra Mundial e do Sanatório 
Vasconcelos Porto, a Câmara Municipal de S. Brás de 
Alportel convidou o Museu do IHMT para, em parce-
ria com o CITAD da Universidade Lusíada de Lisboa, 
organizarem a Exposição de Rua “100 anos depois – 
A saúde em S. Brás de Alportel” que foi  inaugurada a 
1 de junho e que ficará patente até final de outubro. 
Paula Saraiva, coordenadora do Centro de Gestão  de 
Informação e Conhecimento do IHMT e o Arquiteto 
João Duarte do CITAD/ULusíada foram convidados 
para proferir uma palestra sobre o Património de 
Saúde, em conjunto com o diretor do Museu de S. 
Brás de Alportel, Emanuel Sancho..

Livro com a participação de 
professoras do IHMT é elogiado

O livro “Leishmaniasis: the dynamism of a pro-
gressing disease”, elaborado em colaboração com 
as professoras do IHMT Lenea Campino e Isabel 
Maurício e com a investigadora Carla Maia foi elo-
giado num artigo publicado na revista The Lancet 
Infectious Diseases. Saiba mais aqui! .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Maqueta do Hospital do 
Zobuè, Moçambique

Ano: 1950-52

Museu: IHMT.0000047

Dimensões: C. 62 cm; L  ..64,5 cm  | A. 6.7cm

A maqueta do Hospital do Zobuè foi executada 
em Moçambique e enviada para Lisboa em 1952, 
destinada à “Exposição Documental das Activi-
dades Sanitárias do Ultramar” que se realizou 
no Palácio Burnay, na ocasião do 1º Congresso 
Nacional de Medicina Tropical. 

O Hospital do Zobué, ainda em funcionamento, 
localiza-se na província de Tete junto à fron-
teira com o Malawi. É um projecto de 1940, do 
eng.º Mário Ferreira Fernandes, então director 
dos Serviços de Obras Públicas de Moçambique 
e destinava-se ao internamento de doentes da 
Missão de Combate às Tripanosomíases (doença 
do sono). 

Hoje serve ainda o propósito de uma unidade de 
saúde com isolamento para outras doenças con-
tagiosas, além de uma pequena maternidade.  
Tem uma planta cruciforme sendo uma das alas 
destinada a enfermaria de homens e outra de 
mulheres; nas restantes alas situavam-se as sa-
las para tratamento e para cirurgia, os sanitários, 
serviços comuns e dois quartos para isolamento. 

Para facilitar o arrefecimento o Hospital possui 
telhado de dois níveis e é circundado por uma 
galeria de sombreamento que se prolonga do 
telhado, suportada por colunas. A maqueta per-
tence à colecção do Museu do IHMT, que integra 
outros 10 exemplares.  
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