
 

Ministra da Saúde da Guiné Bissau visita 
IHMT

A ministra da Saúde da Guiné-Bissau, Magda Roba-

lo, visitou a 29 de julho o IHMT para estreitar relações 

de cooperação entre o instituto e aquele país. O diretor 

Paulo Ferrinho e Deolinda Cruz, Consultora do IHMT 

para a área internacional, acompanharam a visita..

Candidata da Turquia à diretoria 
regional da OMS para a Europa marca 
presença no IHMT

A candidata turca à diretoria regional  da Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Nedret 

Emiroglu, visitou o IHMT no dia 25 de julho, com o 

objetivo de colaborar com o instituto para desenvol-

ver áreas de parceria técnica. Na reunião com a can-

didata da Turquia estiveram presentes os professores 

Miguel Viveiros, Jorge Simões e Jorge Seixas, bem 

como a consultora do IHMT para a área internacional, 

Deolinda Cruz..

Presidente e Vice-presidente do Conselho 
do IHMT tomam posse 

No dia 31 de julho, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, 

conferiu posse à Presidente do Conselho de Instituto 

Ana Jorge, atual Coordenadora da Unidade de Missão 

para os Cuidados Continuados Integrados da SCML, e à 

vice-presidente Filomena Pereira, professora do IHMT.  .

Candidato a diretor Filomeno Fortes 
apresenta proposta de ação

No âmbito da candidatura ao cargo de diretor, o pro-

fessor Filomeno Fortes apresentou publicamente, a 31 

de julho, a proposta de ação para o IHMT para o período 

de 2019-2023. Entre outras ideias, o candidato pretende 

reforçar o prestígio nacional e internacional do instituto, 

bem como as parcerias com os PALOP. Filomeno Fortes foi 

eleito por unanimidade..
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Paula Costa participa no programa 
“Academic Leadership” na Roménia

A administradora do IHMT, Paula Costa, viajou até à 

Roménia (Timisoara) para participar no Programa “Aca-

demic Leadership”, desenvolvido pela “European Aca-

demy of Innovation”, no âmbito do programa Erasmus, 

entre os dias 22 e 26 de julho, o qual reuniu gestores de 

15 universidades europeias..

Técnicos de Saúde de Moçambique 
recebem diplomas

Os alunos do Curso de Formação Avançada em Mi-

crobiologia Médica e Molecular aplicada à Tuberculose e 

HIV, que decorreu no IHMT, receberam os diplomas a 27 

de julho. Os técnicos de saúde participaram nesta forma-

ção no âmbito da cooperação bilateral entre o IHMT e o 

Ministério da Saúde de Moçambique..

Paulo Ferrinho e Thierry Mertens no II 
Fórum Nacional de Promoção da Saúde 
em Cabo Verde

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, deslocou-se à 

cidade da Praia, capital de Cabo Verde, para participar 

no III Fórum Nacional de Promoção da Saúde, com a 

apresentação do tema “A Saúde em Todas as Políticas 

e Planeamento”. O professor catedrático Thierry Mer-

tens foi igualmente um dos convidados, proferindo 

a conferência de abertura “A Promoção da Saúde na 

perspetiva de Saúde Global”. O fórum decorreu nos 

dias 17 e 18 de julho..

João Pinto em São Tomé e Príncipe para 
debater solução para combater malária 

O professor da UEI de Parasitologia Médica no IHMT, 

João Pinto, esteve em São Tomé e Príncipe para 

participar a 15 de julho num workshop, onde foi 

debatida uma solução encontrada na Universidade 

da Califórnia para erradicar a malária, com base 

em mosquitos geneticamente modificados, de 

modo a bloquear a transmissão do parasita..
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Luís Lapão integra painel de especialistas 
da Escola de Altos Estudos da 
Universidade de São Paulo

Luís Lapão, professor de Saúde Pública Internacional 

no IHMT, esteve na Universidade de São Paulo, no Brasil, 

onde participou na Escola de Altos Estudos - Determi-

nantes Sociais e a Equidade no Cuidado em Enferma-

gem e Saúde, que reuniu vários especialistas internacio-

nais, de 13 a 15 de julho, com o objetivo de debater a 

cobertura universal e o potencial dos sistemas de infor-

mação..

Henrique Silveira e Fátima Nogueira na 
Tailândia para participar em workshop 
sobre Malária 

OO subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, e a 

investigadora do IHMT, Fátima Nogueira, viajaram 

para a Tailândia no dia 20 de julho para participar no 

workshop  “VECBORN#2 Malaria” na Mahidol University 

e para visitar a estação de campo da Prince of Songkla 

University  no âmbito do projeto Erasmus+: Life for SEA-

ED. .

Maria do Rosário Oliveira Martins para 
lançar Projeto sobre Saúde Homens em 
Moçambique

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário de OIiveira Mar-

tins, viajou para Moçambique a 23 de julho e permanece-

rá até 3 de agosto para, entre outras atividades, participar 

na reunião de arranque e preparar no terreno o Projeto “ 

Addressing Gaps in Men’s Health Literacy and Health Seeking 

in Mozambique financiado por MRC-UK, em parceria com a 

Queen Margareth University, Edimburgo, e com o MIHER e o 

Instituto Nacional de Saúde de Moçambique..

Lenea Campino e Carla Maia participam 
em simpósio nas Galápagos

A professora da UEI de Parasitologia Médica, Lenea 

Campino, e a bolseira de pós-doutoramento Carla Maia, 

participaram no 10th Symposium on Phlebotomine 

Sandfiles, de 15 a 19 de julho, em San Cristobal – Ga-

lápagos (Equador)..

IHMT Boletim informativo | Nº 91 | 07.2019 3



 

Apresentação da investigadora Liliana 
Rodrigues no Encontro Ciência 2019

A investigadora Liliana Rodrigues participou no En-

contro Ciência 2019, tendo efetuado uma apresentação 

no dia 10 de julho durante a Sessão - Saúde de Qualidade. 

Durante a exposição, intitulada Chemogenomics and in si-

lico repurposing as an innovative approach for rapid drug 

discovery in tuberculosis, a investigadora apresentou os 

resultados obtidos até ao momento no seu projeto finan-

ciado pelas ações Marie Skłodowska-Curie e cujo objetivo 

é o reposicionamento de novos fármacos para utilização 

no tratamento da tuberculose..
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DATA: c. 1960 

DIMENSÕES: 

Cilindro de lona: Diâmetro.23 cm; A 30 cm

Dispersor metálico: Diâmetro.10 cm; A 6 cm

INVENTÁRIO MUSEU: IHMT.0001619

Chuveiro portátil, em lona branca impermeável, 
utilizado nas campanhas do Instituto de Medicina Tro-
pical. 

Com o formato cilíndrico e capacidade para apro-
ximadamente 12 litros, pode ser suspenso por meio de 
uma alça. Na parte inferior, uma peça em metal croma-
do serve para dispersor da água. 

Foi produzido pela FACAL, Fábrica de Artigos de 
Campismo e Ar Livre, Lda., fundada em 1944 e sedia-
da na quinta do Charquinho, em Benfica, Lisboa, hoje 
extinta.

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Chuveiro de Campanha
   


