
 

IHMT participa Iª Reunião para a 
criação da RIPRISS

A 19 de novembro, o diretor do IHMT, Paulo 
Ferrinho, e a consultora do IHMT, Deolinda Cruz, 
participaram na Iª Reunião para a criação da Rede 
de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção 
do Setor da Saúde, de acordo com a deliberação 
tomada na última Reunião de Ministros da Saúde, 
que se realizou em outubro de 2017, em Brasília. 
A reunião realizou-se na sede do Secretariado 
Executivo da CPLP. .

IHMT e INSP de Cabo Verde assinam 
memorando de entendimento

A 14 de novembro, o diretor do IHMT, Paulo 
Ferrinho e a presidente do Instituto Nacional de 
Saúde Pública de Cabo Verde, Maria da Luz Lima, 
assinaram um memorando de entendimento, 
com o objetivo de promover a cooperação científi-
ca, tecnológica e cultural e de estreitar as relações 
entre as duas instituições, em prol do desenvolvi-
mento dos países e melhorando a qualidade das 
atividades realizadas. .
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Eleitos membros internos para o 
Conselho do IHMT

A 13 de novembro, o diretor do IHMT deu posse 
aos membros internos eleitos para o Conselho do 
IHMT, nomeadamente:  Ana Paula Arez, André Beja, 
Carla Sousa, Celso Cunha, Celeste Figueiredo, Filo-
mena Pereira, Isabel Couto, Lenea Campino, Luzia 
Gonçalves, Cláudia Conceição e Silvana Belo. .

http://www.ihmt.unl.pt/ihmt-organiza-9as-jornadas-cientificas-12-dezembro/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/


 

IHMT acolhe seminário internacional 
sobre Saúde e a Crise 

Cerca de 60 pessoas participaram no semi-
nário internacional “Healthcare and the crisis: A 
case study in the struggle for a capable welfare 
state”, que se realizou a 22 de novembro, orga-
nizado pela Fundação Friedrich Ebert, sob coor-
denação de Reinhard Naumann e em colaboração 
com o IHMT. A iniciativa contou com a participa-
ção dos professores do IHMT Inês Fronteira, Zul-
mira Hartz e Jorge Simões e com palestrantes 
internacionais, como Charalampos Economou, da 
Panteion University Athens; Stephen Thomas, da 
Trinity College Dublin; Francesca Ferré, da Scuola 
Sant’Anna de Pisa; e José Ramón Repullo, do Ins-
tituto de Salud Carlos III de Madrid. .

Resistência antimicrobiana debatida 
no IHTM

Para assinalar a Semana Europeia dos Anti-
bióticos e o Dia Europeu do Antibiótico, o centro de 
investigação GHTM promoveu a segunda edição 
do GHTM Antimicrobial Resistance Awareness 
Day, que se realizou a 13 de novembro, sob coor-
denação da professora Isabel Couto e da doutora 
Sofia Santos Costa. A iniciativa, que reuniu cerca 
de 60 pessoas, teve como objetivo conhecer tra-
balhos nesta área e servir de plataforma de dis-
cussão para iniciativas futuras que contribuam 
para o combate à resistência aos fármacos. .

Diretor do IHMT participa em Fórum 
de Diplomacia da Saúde

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou 
no Fórum de Diplomacia da Saúde, que se reali-
zou a 26 de novembro, na Reitoria da Universi-
dade do Porto e na Faculdade de Medicina da 
mesma Universidade, com uma apresentação 
sobre diplomacia académica da saúde e coopera-
ção internacional, onde foi refletido o trabalho do 
IHMT. .
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Reuinão com UniCV para 
desenvolvimento de mestrado

A 27 de novembro, o diretor do IHMT, Paulo 
Ferrinho, reuniu com Inisa Araújo, da Universidade 
de Cabo Verde, e com Elen Castanheira, da UNESP 
do Brasil, no âmbito da colaboração entre as duas 
institições para o desenvolvimento de um progra-
ma de mestrado em Saúde Pública. O encontro 
teve como objetivo dar continuidade aos traba-
lhos que já se encontram a decorrer. .



 

Reynaldo Dietze participa em 
reunião sobre Tuberculose  

O diretor da Unidade de Ensino e Investigação 
em Clínica Tropical do IHMT, Reynaldo Dietze, par-
ticipou na reunião do grupo de investigação “Tu-
berculose Research Unit”, ao qual pertence, que se 
realizou entre 6 e 9 de novembro, na Boston Uni-
versity e Boston Medical Center, nos Estados Uni-
dos da América. .

Participação em reunião da IANPHI 

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, partici-
pou, entre 4 e 6 de novembro, na reunião anual da 
Associação Internacional dos Institutos Nacionais 
de Saúde Pública - IANPHI, que se realizou em Lon-
dres, em Inglaterra. .

Lançado Projeto de Bioética com 
parceria do IHMT

O lançamento do projeto “Fortalecendo as Co-
mités de Bioéticas na Região da África Lusófona” 
realizou-se a 23 de novembro, nas instalações do 
Ministério da Saúde de Moçambique. O projeto é 
fruto de uma parceria entre instituições Europeias, 
entre as quais o IHMT, e os Países em Desenvol-
vimento para a Realização de Ensaios Clínicos. A 
cerimónia foi dirigida pelo Vice-ministro da Saúde 
de Moçambique, João Leopoldo da Costa e contou 
com a presença da subdiretora do IHMT, Maria do 
Rosário O. Martins.  .

/IHMT.NOVA

Reunião com professora da UnB

Leonor Pacheco, professora de Saúde Pública 
na Universidade de Brasília, visitou o IHMT no âm-
bito do reforço da colaboração entre as duas insti-
tuições, com interesse particular na adesão à RFI. .

IHMT recebe Visita de diretor do 
INCQS da Fiocruz

O IHMT recebeu a visita do diretor do Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (IN-
CQS) da Fiocruz, António de Almeida, que ficou a 
conhecer o trabalho desenvolvido pelo IHMT nas 
várias áreas de atuação. .
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Paula Saraiva é Submission Advisor 
em Workshop Internacional  

A coordenadora do Centro de Gestão de Infor-
mação e Conhecimento do IHMT, Paula Saraiva, 
foi convidada pela EAHIL- European Association 
for Health Information and Libraries para inte-
grar o grupo de Submission Advisors do 2019 
EAHIL Workshop, a convite presidente do comité 
cientifico internacional Teresa Lee da WHO - In-
ternational Agency for Research on Cancer. A ini-
ciativa vai realizar-se entre 17 e 20 de junho, em 
Basileia, na Suíça. Paula Saraiva colabora com a 
EAHIL desde 2000 e foi já vice-presidente do Co-
mité Científico Internacional da 10ª Conferência 
da EAHIL. .

IHMT recebe espólio de Lepra do 
Médico Eduardo Maior-Ricou  

No dia 29 de novembro, o IHMT recebeu uma 
doação do espólio de Eduardo Paulo Sotto Maior-
-Ricou, médio dermatologista e especialista em 
lepra, constituído por algumas peças museológi-
cas, acervo bibliográfico e fotográfico, recortes de 
imprensa e documentação de arquivo. O acervo, 
doado pelos filhos do médico, estará disponível 
na biblioteca e museu do Instituto e será integra-
do numa exposição sobre a temática da Lepra nas 
próximas Jornadas Científicas do IHMT, que se rea-
lizam a 12 de dezembro.  .

Desenvolvimento de projetos com a 
Guiné-Bissau

Entre 11 e 16 de novembro, o investigador 
Marcelo Urbano Ferreira deslocou-se à Guiné-
-Bissau, com o objetivo de estabelecer contacto 
com a equipa do Projeto de Saúde de Bandim, 
com vista ao desenvolvimento de projetos cola-
borativos de investigação em saúde infantil na-
quele país, especialmente na área da malária. .

Miguel Viveiros participa em 
congresso sobre Hansenologia 

O professor do IHMT, Miguel Viveiros, participou 
no 15º Congresso Brasileiro de Hansenologia, com 
uma comunicação sobre resistência antimicrobia-
na e novas mutações do Mycobacterium leprae. A 
iniciativa realizou-se entre 13 e 17 de novembro, 
em Palmas, no Brasil.  .
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Lançamento do livro com coautoria 
de Jorge Simões

A 20 de novembro, foi lançado livro “Saúde 
2040 - Planeamento de médicos e enfermei-
ros em Portugal”, com autoria de Diana Lopes, 
Eduardo Anselmo de Castro e do diretor da Uni-
dade de Ensino e Investigação em Saúde Públi-
ca Internacional e Bioestatística do IHMT, Jorge 
Simões. .

Museu do IHMT recebe visita de 
Grupo de Amigos de Castelo de Vide 

Numa evocação aos 450 anos da morte de 
Garcia de Orta, uma comitiva do Grupo de Amigos 
de Castelo de Vide visitou o IHMT, a 17 de novem-
bro, sendo recebidos por Paula Saraiva, Coorde-
nadora do Centro de Gestão de Informação e Co-
nhecimento do IHMT. A comitiva reuniu-se junto 
à estátua de Garcia de Orta para lhe prestar a sua 
homenagem e conhecer alguns factos em torno 
desta obra de arte do Instituto, de autoria de Mar-
tins Correia. .

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Candja (Quiabo)  

Data: c 1957 | Dimensões: A. 8 cm; L. 5 cm (aprox.)| InArte: 

IHMT.0000151

Candja é a designação em crioulo para o 
quiabo (Abelmoschus esculentus ou Hibiscus 
esculentus), uma planta da família Malvacea, 
comum na alimentação indígena da Guiné-
-Bissau. Na etnia fula toma o nome de tacu; 
em mandinga é ná; para os beafadas, man-
daga; os nalús chamam-lhe netantiron.

O fruto é uma vagem alongada, de cápsu-
la fibrosa, cheio de sementes redondas. Na 
variante local é habitualmente mais curto e 
mais largo do que o quiabo conhecido nos 
mercados europeus. É rico em vitamina A e 
algumas vitaminas B, rico também em fibra, 
mas pouco calórico.

A planta é geralmente cultivada em peque-
nas hortas, junto das habitações. 

É muito utilizado na alimentação dos povos 
da Guiné-Bissau, em especial da etnia Fula, 
que utilizam quer o fruto fresco quer depois 
de cozinhado, a acompanhar o arroz. Tam-
bém, por vezes, utilizam as folhas da planta 
e o fruto seco, triturado no pilão. 

A candja é igualmente um dos ingredientes 
da composição do “mafé”, um condimento 
usado na culinária africana. 

O exemplar representado, do fruto seco 
com algumas sementes no interior, é prove-
niente da Guiné e pertence à coleção de Nu-
trição do Museu do IHMT.


