
 

Avaliação intercalar de doutoramento 
em Ciências Biomédicas de Angola

No âmbito da colaboração com o doutoramento 
em Ciências Biomédicas da Universidade Agostinho 
Neto (UAN), em Angola, Paulo Ferrinho, diretor do 
IHMT, reuniu com Mário Fresta, diretor do Centro 
de Estudos Avançados em Educação e Forma-
ção Médica (CEDUMED) de Angola, com Filomeno 
Fortes, da Faculdade de Medicina da UAN, com os 
membros da Comissão Científica do Doutoramen-
to e professores do IHMT, Miguel Viveiros, Celso 
Cunha, Henrique Silveira e João Pinto, com o pro-
fessor Jorge Seixas e com a coordenadora do Ga-
binete de Cooperação e Relações Internacionais, 
Deolinda Cruz. A reunião decorreu a 23 de julho, 
com o objetivo geral de avaliar as primeiras nove 
(de quinze) unidades curriculares do primeiro ano, 
de identificar pontos a melhorar nas restantes uni-
dades e de organizar o desenvolvimento de teses 
de doutoramento no triénio seguinte. .

IHMT marca presença no Encontro 
Ciência 2018

O IHMT esteve presente Encontro Ciência 2018, 
o encontro anual dos investigadores portugueses, 
que se realizou entre 2 e 4 de julho, no Centro de 
Congressos de Lisboa. O MosquitoWeb, um projeto 
de ciência cidadã em vigilância entomológica, in-
tegrou o grupo de demonstrações, tendo captado 
a atenção de vários participantes e do Ministro da 
Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, 
que ficou a conhecer a iniciativa. 

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira 
Martins, presidiu um painel sobre saúde pública e 
epidemiologia e o subdiretor Henrique Silveira mo-
derou um painel sobre plataformas digitais e tele-
medicina. Os professores Cláudia Conceição, Olga 
Matos e Pedro Cravo proferiram comunicações 
orais. Os alunos de doutoramento Ana Tomás, Gon-
çalo Seixas, Joana Couto, Hélio Rocha, Rute Marce-
lino, Alexandra Vasconcelos, Ana Tavares e Camila 
Beiras apresentaram pósteres. .
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Colaboração com Timor-Leste

A 17 de julho, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, 
e a coordenadora do Gabinete de Cooperação e Re-
lações Internacionais, Deolinda Cruz, reuniram com 
Danina Coelho, assessora do presidente da Autori-
dade da Região Administrativa Especial Oe-Cusse 
Ambeno de Timor-Leste, com o objetivo de retomar 
atividades de cooperação, previstas no protocolo já 
estabelecido entre as duas entidades.  .

Visita de dirigentes Moçambicanos

No âmbito das ações de colaboração, deslocou-
-se ao IHMT uma equipa do Ministério da Saúde 
de Moçambique, a 17 de julho, para terem co-
nhecimento de experiências sobre de regulação e 
financiamento da saúde, através de uma palestra 
proferida pelo professor do IHMT, Jorge Simões. A 
equipa foi constituída por Célia Gonçalves, coorde-
nadora da Unidade de Reformas; Ussene Isse, di-
retor Nacional de Assistência Médica de Moçambi-
que, Manuel Macebe, diretor Nacional de Recursos 
Humanos Adjunto; Dalmázia Cossa, assessora ju-
rídica; Firmino Jaqueta; diretor Provincial de Saúde 
de Manica; e Carolina Omar, oficial da Organização 
Mundial da Saúde. A visita foi organizada por Jorge 
Simões e pela coordenadora do Gabinete de Coo-
peração e Relações Internacionais, Deolinda Cruz..

Colaboração com Universidade 
Katyavala Bwila

A 23 de julho, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, 
e a professora Carla Sousa, reuniram com Paula 
Oliveira, decana da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Katyavala Bwila, em Benguela, Angola, 
para debaterem a colaboração na implementação 
de um mestrado naquela universidade. .

Entrega de diplomas a técnicos 
Moçambicanos 

A 26 de julho, realizou-se a entrega de diplo-
mas aos técnicos de laboratório que participa-
ram num programa de formação avançada em 
Tuberculose e Vírus da Imunodeficiência Huma-
na, ministrado pelo IHMT a pedido do Ministério 
das Saúde de Moçambique (MSM). A entrega de 
diplomas contou com a presença do diretor do 
IHMT, Paulo Ferrinho, de Elizabeth Coelho, do 
Programa Nacional de Controlo da Tuberculose 
do MSM, dos professores Ana Paula Arez, Isabel 
Couto, Maria Luísa Vieira, Miguel Viveiros, João 
Piedade, João Pinto, Silvana Belo, e dos investi-
gadores e técnicos superiores Ana Maduro, Ân-
gela Lopes, Diana Machado, Jorge Ramos, Sofia 
Costa e Teresa Carreira. .
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Subdiretora do IHMT participa em 
congressos no Brasil

A 20 de julho, a subdiretora do IHMT, Marta 
Temido, participou no 4º Congresso Paranense de 
Saúde Pública/Coletiva com uma apresentação 
sobre os 40 anos de serviço nacional de saúde em 
Portugal. No âmbito do congresso, a subdireto-
ra participou num minicurso sobre municípios de 
fronteiras, consultas do viajante e saúde interna-
cional, a 19 de julho. A subdiretora participou ainda 
no II Encontro Luso Brasileiro de Avaliação em Saú-
de e Gestão do Conhecimento, a 24 de julho, e no 
12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que se 
realizou entre 26 e 29 de julho. .

Visita a instituições de investigação e 
saúde na Guiné-Bissau

Entre 10 e 14 de julho, o professor do IHMT, 
Reynaldo Dietze, visitou o Instituto Nacional de 
Saúde da Guiné-Bissau (INASA), o Hospital Nacio-
nal Simão Mendes e o Hospital Raoul Follereau, 
com o objetivo de estreitar relações de investiga-
ção entre as instituições. No INASA, Reynaldo Diet-
ze visitou o Centro de Desenvolvimento Institucio-
nal, o Projeto de Saúde de Bandim e o Laboratório 
Nacional de Saúde Pública. .

Ana Jorge participa no 4º Congresso 
Paranense de Saúde Pública/Coletiva

A presidente do Conselho do Instituto, Ana Jor-
ge, participou no 4º Congresso Paranense de Saúde 
Pública/Coletiva, a 19 de julho, com uma apresen-
tação sobre cuidados continuados em Portugal. No 
âmbito do congresso, a presidente participou num 
minicurso sobre cuidados continuados integrados 
e cuidados paliativos. .

Participação no 12º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva

O professor do IHMT, Jorge Simões, participou no 
12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que se 
realizou entre 26 e 29 de julho, no Rio de Janeiro, no 
Brasil, com a apresentação de uma comunicação so-
bre tendências e desafios para as políticas públicas 
de saúde. .
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Alunos do IHMT recebem bolsas do TDR, 
EDCTP e Escritório Africano da OMS

O projeto “Análise de políticas de controlo da 
tuberculose e perfil epidemiológico da infeção em 
Moçambique” coordenado por Germano Pires, aluno 
do doutoramento em Saúde Internacional do IHMT, 
recebeu uma bolsa atribuída pelo TDR (The Special 
Programme for Research and Training in Tropical Di-
seases) em parceria com o EDCTP (European & De-
veloping Countries Clinical Trials Partnership) e com o 
Escritório Regional Africano da Organização Mundial 
da Saúde. O projeto “Avaliação da Morbilidade As-
sociada à Schistosomiase em Indivíduos com idade 
igual ou superior a 15 anos, no distrito de Chókwè”, 
que contou com a participação de João Serra, aluno 
do Doutoramento em Medicina Tropical, também foi 
um dos 30 selecionados. .

IHMT participa na iniciativa Ciência 
Viva no Laboratório

No âmbito da iniciativa Ciência Viva no Labo-
ratório, o IHMT recebeu, em julho, oito alunos do 
ensino secundário que participaram nos estágios 
“Roedores e a investigação”, coordenado pela 
doutora Dinora Lopes, e “Os helmintas à nossa 
volta! Vem ver os helmintas que podes encontrar 
mesmo perto de ti”, coordenado pelo doutor Pedro 
Ferreira. .

Subdiretora do IHMT realiza workshop 
na UniCV

Ao abrigo do projeto Erasmus ICM, a subdi-
retora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira Mar-
tins, realizou um workshop sobre bioestatística 
e aplicações com o programa SPSS, que decorreu 
na Universidade de Cabo Verde (UniCV), entre 23 
e 27 de julho. No âmbito da visita, a subdiretora 
reuniu com Iniza Araújo, investigadora na UniCV 
para debaterem sobre o projeto Ética EDCTP. .

Jaime Nina é consultor técnico da Aga 
khan Internacional Foundation

O professor do IHMT, Jaime Nina, foi convida-
do para integrar o grupo de consultores técnicos 
para projetos de investigação clínica da Aga Khan 
Internacional Foundation. O professor vai fazer o 
acompanhamento de projetos da área médica e 
biomédica, nomeadamente dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa. .
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Participação em livro sobre acesso a 
cuidados de saúde 

Os professores do IHMT, Inês Fronteira e Jorge Si-
mões são coautores de um capítulo do livro “Access 
to Primary Care and Preventative Health Services of 
Migrants”, editado pela Springer. A autoria do capí-
tulo é, ainda, partilhada por Sónia Dias, Ana Gama, 
Andrea Pita Gróz, Luís Roxo e Pedro Pita Barros. .

Livro “Migration and Health” 
apresentado em Lisboa

O livro “Migration and Health”, coordenado pelo 
professor do IHMT Jorge Simões, em colaboração 
com Sónia Dias e Pedro Pita Barros foi apresentado 
a 9 de julho, na livraria Almedina, em Lisboa. A obra 
tem como objetivo proporcionar uma visão abran-
gente do conhecimento atual da temática, discutir 
lacunas na compreensão do problema e analisar 
como coletivamente prosseguir de forma a atingir o 
objetivo último de melhorar a saúde e o bem-estar 
das populações migrantes/refugiadas e da socieda-
de em geral.  .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Tapeçaria da Manufatura de 
Portalegre: “Paisagem Tropical”

Ano: 1959

Museu: IHMT.0000956

Dimensões: A. 266 cm | L  . 385 cm

Quando do projeto, do planeamento e da cons-
trução do edifício para o Instituto de Medicina 
Tropical, inaugurado em 1958, foram também 
escolhidas algumas obras de arte para o orna-
mentar: estatuária, painéis de azulejos e uma 
tapeçaria. O contrato de encomenda da tapeça-
ria, cuja escolha careceu de um parecer prévio de 
Raul Lino, foi celebrado entre a Direção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais e a Manufa-
tura de Tapeçarias de Portalegre. Tem o nº223, 
está datado de 31 de Agosto de 1959 e o custo 
da adjudicação foi de trinta e dois mil e duzentos 
escudos. 

A obra foi entregue e instalada na Sala do Con-
selho do Instituto, a 7 de Dezembro de 1959. 
Executada em lã, sobre trama de algodão, a ta-
peçaria tem por base um cartão do pintor Ma-
nuel Lapa (1914-1979), e foi executada sob a 
orientação de Guy Roseta Fino (1920 - 1997), 
na altura o gerente da firma Tapetes de Porta-
legre/Manufatura de Tapeçarias de Portalegre.  
Com tons predominantes de verdes seco, ocres 
e castanhos, representa uma paisagem tropical 
com o denso arvoredo da selva africana onde, 
numa clareira iluminada, passam dois antílopes. 
No canto inferior direito está a indicação do au-
tor do desenho e a data: M. LAPA – 59. No canto 
inferior esquerdo foi bordado o monograma da 
Manufatura de Tapeçarias de Portalegre, as le-
tras TMP dispostas na vertical e, logo em baixo, a 
assinatura de Guy Fino.
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