
 

Paulo Ferrinho participa no 69º Comité 
Regional da OMS em Brazzaville

Entre 19 e 23 de agosto Paulo Ferrinho, Diretor do 

IHMT, participou como observador no 69º Comité Re-

gional da OMS, na sede africana em Brazzaville. Duran-

te o encontro desenvolveu contatos de trabalho com 

todas as delegações dos Estados Membros da CPLP, 

com o observador em representação da FIOCRUZ, 

Augusto Paulo Silva e com dirigentes da OMS. Reali-

zou uma reunião de trabalho com a Diretora Regional, 

eleita para um segundo mandato durante esta cimeira, 

assim como com Prosper Tumusiime (Diretor em exer-

cício para o Cluster de Reforço dos Sistemas  de Saúde) 

e Francis Chisaka Kasolo (Diretor  do Gabinete da Di-

retora Regional) para reforçar a operacionalização do 

acordo quadro firmado entre a OMS-África e o IHMT..

Ministros da CPLP, IHMT e Fundação 
Osvaldo Cruz debatem plano estratégico

Os Ministros da Saúde e outros responsáveis gover-

namentais dos Estados Membros da CPLP da Região 

Africana (Cabo Verde, Angola, Guiné Bissau, São Tomé e 

Princípe, Moçambique e Guiné Equatorial) reuniram-se, 

à margem da 69ª Sessão do Comité Regional da OMS 

Afro, com a participação dos representantes de Insti-

tuições responsáveis pela Assessoria Técnica da CPLP: 

IHMT (Portugal) e a Fundação Osvaldo Cruz (Brasil). 

Os ministros debateram o ponto da situação sobre os 

compromissos no Plano Estratégico da Saúde e o dire-

tor do IHMT teve oportunidade de reafirmar a disponi-

bilidade do instituto para continuar a envidar esforços 

para que as ações contidas no PECS, do qual é entidade 

executora, tenham desenvolvimento adequado..

Aluno do DSI é Diretor Nacional para a 
área de Inquéritos e Observação

Sérgio Chicumbe, aluno do Doutoramento de Saú-

de Internacional (DSI) do IHMT, é o novo Diretor Nacio-

nal para área de Inquéritos e Observação de Saúde em 

Moçambique. .

Luís Lapão no I Simpósio Internacional de 
Inovações Tecnológicas em Saúde

O professor Luís Lapão participou no I Simpósio In-

ternacional de Inovações Tecnológicas em Saúde, que 

decorreu nos dias 22 e 23 de agosto, em Brasília, com 

uma intervenção sobre  a Transformação Digital e Ino-

vação nos Cuidados de Saúde Primários. .
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Jorge Seixas participa em guia da OMS 
para o tratamento da THA

O professor Jorge Seixas, em representação do 

IHMT, participou no grupo que desenvolveu as novas 

diretrizes da Organização Mundial de Saúde para fa-

cilitar o tratamento das pessoas afetadas pela forma 

gambiense da Tripanossomíase Humana Africana 

(THA), também conhecida como doença do sono. O 

guia da OMS (que pode ser consultado online em ht-

tps://www.who.int/trypanosomiasis_african/resour-

ces/9789241550567/en/ ) foi publicado a 8 de agosto. 

.

Reynaldo Dietze e Zulmira Hartz 
estreitam cooperação entre Portugal e o 
Brasil

Os docentes do IHMT Reynaldo Dietze e Zulmira 

Hartz reuniram no dia 26 de agosto com Gerson Penna, 

professor do programa de pós-graduação em Medicina 

Tropical, da Universidade de Brasília e do Programa de 

Políticas Públicas de Saúde da Escola FioCruz de Gover-

no, para debater temas relacionados com as Doenças 

Tropicais e Negligenciadas. O encontro teve também 

como objetivo atualizar e impulsionar os eixos de coo-

peração IHMT-FioCruz e o curso para assessorias inter-

nacionais dos Ministérios de Saúde dos países mem-

bros da CPLP..

 
A Portaria 10903, de 24 de Março de 1945 (Ministério do 

Interior, Diário do Governo nº63/1945, série I), definiu o tipo de 
Cartão de Identidade para uso das associações de instrução, 
cultura, recreio, educação física, desporto e similares.

Anteriormente, em 13 de Junho de 1935, tinha sido instituí-
da a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) que, 
segundo o sistema corporativista, integrava as estruturas de 
base das empresas, designados Centros de Alegria no Trabalho 
(CAT) e os Centros de Recreio Popular (CRP) das zonas residen-
ciais urbanas. Em 3 de Abril de 1975 a FNAT passou a denomi-
nar-se Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos 
Livres dos Trabalhadores (INATEL) e os CATs foram substituídos 
pelos Centros de Cultura e Desporto (CCDs). Em 25 de Junho 
de 2008, o INATEL deixou de pertencer à administração central 
do Estado, instituindo-se como uma fundação privada com es-
tatuto de utilidade pública, a Fundação INATEL.

A 24 de Fevereiro de 1960 (D.G. nº46/1960, série III) o Car-
tão de Identidade da Casa do Pessoal do Instituto de Medicina 
Tropical ficou registado com o nº 1085, cabendo-lhe, enquanto 
Centro de Alegria no Trabalho, o nº 438. Tinha emblema pró-
prio, inspirado no do I.M.T: uma cobra, símbolo da medicina, 
sobre a esfera armilar. 

As “peças do mês”: o cartão de identidade da Casa do Pes-
soal e a folha anual com os selos mensais destacáveis, relativos 
às quotas dos sócios, são já do período do I.H.M.T. Desde 1972 
que a designação do Instituto passara a Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical mas, contudo, o cartão conserva o primitivo 
nome do registo - Casa do Pessoal do Instituto de Medicina Tro-
pical, bem como o número do Centro de Alegria no Trabalho, 
embora já atualizado na sigla INATEL. 

 
DATA: Cartão de Identidade e folha de selos das quotiza-   
ções mensais - 1975
DIMENSÕES:  Cartão de Identidade:  A.8 cm; L 12 cm; Folha
de selos das quotizações:  A.27,50 cm; L 10,50 cm
INVENTÁRIO MUSEU: 
Cartão de Identidade:  IHMT.0001621; Folha de selos das
quotizações: IHMT.0001620
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Peça do Mês
Cartão de Identidade da Casa do 
Pessoal do I.H.M.T.  


