
Filomeno Fortes tomou posse como 
diretor do IHMT a 26 setembro

O novo diretor do IHMT, Filomeno Fortes, tomou 

posse no dia 26 de setembro na Sala do Senado na 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa (Campus de 

Campolide). Na intervenção que fez na cerimónia, de-

fendeu um estreitamento da cooperação entre as di-

ferentes unidades que integram a Universidade NOVA 

para um conhecimento cada vez mais integrado entre 

diferentes áreas do saber.

Especialista em Malária e Doenças Tropicais, Filo-

meno Fortes tem como prioridade apoiar a luta contra 

as doenças tropicais e reforçar a proximidade do ins-

tituto com os países de expressão portuguesa. Com 

Angola a assumir a presidência rotativa da CPLP em 

2020, o novo diretor pretende dinamizar uma maior in-

teração entre a organização e o IHMT, que é consultor 

técnico do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde 

da comunidade lusófona..

Debate de ideias para o presente e futuro 
do IHMT

A primeira sessão plenária que decorreu no âmbi-

to da nova direção liderada por Filomeno Fortes teve 

lugar no dia 30 de setembro, às 11h00, na Aula Magna. 

Depois da intervenção do diretor e do subdiretor Mi-

guel Viveiros em que foram apresentados alguns dos 

principais eixos estratégicos para os próximos quatro 

anos abriu-se espaço ao debate em que os funcioná-

rios e colaboradores tiveram a oportunidade de ex-

pressar as suas ideias e preocupações para o presente 

e futuro do IHMT..

Miguel Viveiros é o novo subdiretor do 
IHMT

O professor Miguel Viveiros é o novo subdiretor do 

IHMT para o quadriénio 2019-2023. O anúncio foi reali-

zado pelo diretor Filomeno Fortes no âmbito do Conse-

lho alargado de gestão, que teve lugar no dia 23 de se-

tembro. Miguel Viveiros desempenhava, até à data, as 

funções de Professor Catedrático com Agregação em 

Ciências Biomédicas (Especialidade Microbiologia) na 

Unidade de Microbiologia Médica do Instituto de Hi-

giene e Medicina Tropical e Global Health and Tropical 

Medicine da Universidade NOVA de Lisboa. .

Diretor do IHMT reúne com ex-presidente da 
Sociedade brasileira de Medicina Tropical 
O diretor do IHMT, Filomeno Fortes, reuniu com o antigo 

presidente da Sociedade brasileira de Medicina Tropical e 

professor na Universidade do Piauí, Carlos Nery 

Costa, para estreitar as relações entre Portugal e o 

Brasil . 
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IHMT participa na Noite Europeia dos 
Investigadores

O IHMT marcou presença na Noite Europeia dos 

Investigadores, a 27 de setembro, no Museu Nacional 

de História Natural e da Ciência. Em destaque esteve o 

projeto de ciência cidadã Mosquito Web em articulação 

com o Biotropical Resources. Para além desta participa-

ção, o instituto apresentou também a atividade “Resis-

tência aos antimicrobianos: o papel dos biocidas e uma 

nova arma no combate contra as Super-Bactérias”. A ini-

ciativa pretendeu sensibilizar a comunidade acerca da 

resistência aos antimicrobianos não-antibióticos (bio-

cidas: antissépticos e desinfetantes) e de como a reuti-

lização de medicamentos antigos em novas aplicações 

pode contribuir para um desenvolvimento sustentável 

e melhoria da qualidade de vida..

IHMT assinala Dia Internacional do 
Microorganismo

O IHMT associou-se às comemorações do Dia In-

ternacional do Microrganismo que se celebrou a 17 

de setembro. O subdiretor do IHMT, Miguel Viveiros, 

foi um dos oradores convidados das atividades que 

decorreram no Instituto Superior Técnico da Uni-

versidade de Lisboa, com a intervenção intitulada 

“A globalização da Tuberculose XDR: um processo 

de evolução adaptativa e selectiva”. Nos Jardins do 

Palácio do Marquês em Oeiras, estiveram as investi-

gadoras Liliana Rodrigues e So�a Santos Costa, jun-

tamente com a aluna de mestrado Carolina Ferreira, 

para divulgar conhecimento sobre a resistência aos 

antibióticos. As comemorações desta 3ª edição do 

Dia Internacional do Microorganismo decorreram, de 

forma articulada, em vários pontos do País, da Europa 

e resto do mundo porque, como disse Louis Pasteur, 

um dos fundadores da microbiologia moderna: “O 

papel dos in�nitamente pequenos na natureza é in-

�nitamente grande”..

Paulo Ferrinho participa no encontro da 
Federação Internacional de Medicina 
Tropical em Liverpool 

Paulo Ferrinho, ainda como Diretor do IHMT e Pre-

sidente da Direção da ADMT, participou a 17 de setem-

bro, em Liverpool, Reino Unido, no encontro anual do 

Conselho de Administração da Federação Internacio-

nal de  Medicina Tropical. Na iniciativa debateram-se 

assuntos diversos, incluindo o estabelecimento de 

uma parceria com a Elsevier para uma revista cienti�ca 

como órgão cientí�co o�cial da Federação (One He-

lath), o 20º Congresso de Medicina Tropical e Malária 

2020, em Banquecoque, e o 21º, em Lyon, em 2024. .

Ana Abecasis vence Bolsa Ricardo 
Camacho para investigação na área do 
VIH

A Bolsa Ricardo Camacho-Bolsa de Investigação 
na Infecção por VIH- APECS/Gilead do ano de 2019 
foi atribuída ao projeto “Construção de uma base de 
dados sócio-demográficos, clínicos e genómicos 
para estudar a epidemia do VIH em Portugal”, 
liderado pela investigadora Ana Abecasis.

IHMT Boletim informativo | Nº 93 | 10.2019 2



 

Compromisso para Humanização 
Hospitalar aconteceu a 4 de setembro

No dia 4 de setembro teve lugar no Centro de Rea-

bilitação do Norte (CHVNG/E) a Assinatura do Com-

promisso para a Humanização Hospitalar, um pro-

grama voluntário dirigido aos hospitais do SNS para 

promover práticas de cuidados mais centrados nos 

utilizadores e nos pro�ssionais de saúde. A assinatura 

deste compromisso – que contou com a presença da 

Ministra da Saúde e da Secretária de Estado da Saúde 

– insere-se nas atividades do Grupo de Trabalho para 

a Humanização Hospitalar, criado pela Coordenação 

para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde e do 

qual o professor do IHMT Tiago Correia é membro. 

Nesse dia teve ainda lugar uma mesa redonda onde 

os membros do Grupo de Trabalho apresentaram as 

linhas gerais do Compromisso que os prestadores as-

sinaram..

Alunos de doutoramento do IHMT no 
Dia Aberto da NOVA

A 2ª edição do NOVA Science Day 2019 realizou-

-se a 18 de setembro, na Reitoria da Nova Universi-

dade de Lisboa. O IHMT participou na Poster Session 

com o contributo cientí�co de cinco alunos de dou-

toramento que deram a conhecer o seu trabalho de 

investigação: André Pereira,  Alexandra Vasconcelos, 

Dinamene Oliveira, Hélio Rocha e Joana Couto. .

Luís Lapão em workshop sobre Big Data 
O professor Luís Lapão foi um dos oradores do 

“Workshop Big Data, Electronic Health Records and 

Health Governance”, que decorreu em Milão (Itália), 

no passado dia 24 de Setembro..

IHMT no XIV Congresso da Associação 
Portuguesa de Epidemiologia

 Um grupo de docentes e alunos do IHMT marcou 

presença no XIV Congresso da Associação Portuguesa 

de Epidemiologia, que decorreu de 3 a 6 de setem-

bro, em Oviedo (Espanha) com várias apresentações 

orais, nomeadamente a referente ao projeto "Percurso 

de Saúde da criança imigrante nacional de países ter-

ceiros residentes em Portugal - um estudo de coorte 

para o concelho da Amadora"..

 Aluno de doutoramento premiado pela 
Web of Science

O aluno de doutoramento do IHMT, Álvaro Lopes 

de Sousa, orientado pela professora Inês Fronteira, em 

regime de cotutela com a Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, foi premiado pela segunda vez conse-

cutiva pela Web of Science com o prémio Global Peer 

Review, por se ter destacado como um dos melhores 

revisores ad hoc mundial  na área Immunology. .
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Projeto UPHI-STAT - Urban Planning and 
Health Inequities em destaque 

António Pedro Delgado, doutorado em Saúde 

Internacional apresentou, a 5 de setembro, a comu-

nicação oral “Some Recreational Activities in three 

urban areas in city of Praia, Cape Verde – Di�erences 

by gender and age group” na International Conferen-

ce Local and Urban Governance: Trends, Challenges 

and Innovations in a Globalizaing World, que decor-

reu na Cidade da Praia (Cabo Verde). A comunicação 

oral insere-se no Projeto UPHI-STAT - Urban Planning 

and Health Inequities - coordenado pela professora 

Luzia Gonçalves. Este projeto já permitiu a divulgação 

de resultados em 36 comunicações em conferências 

nacionais e internacionais. .

Aluno e ex-aluno do IHMT nomeados 
diretores gerais na Guiné Bissau 

A recente entrada em funções de Magda Robalo 

como Ministra da Saúde da Guiné Bissau originou mu-

danças no Ministério da Saúde. 

No dia 16 de setembro foram nomeados Anaxo-

re Inhelder Cardoso Casimiro como Diretor-Geral de 

Saúde Materno Infantil e Salomão Crima como Dire-

tor-Geral de Epidemiologia e Segurança Sanitária da 

Guiné-Bissau. Salomão Crima concluiu no Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova 

(IHMT NOVA) o Curso Internacional de Especializa-

ção em Saúde Pública e Anaxore Casimiro frequenta 

o Doutoramento em Doenças Tropicais e Saúde Glo-

bal..
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DATA – c 1960    

DIMENSÕES: A 28 cm, L 40 cm, P 30 cm

INVENTÁRIO  MUSEU: IHMT.0001622

A balança em esmalte branco, Avery A946, com o 
nº 1761, foi utilizada no Instituto de Medicina Tropical 
conforme indica a chapa metálica do inventário: IMT 
FOT. 8870.  

A pequena coluna central da balança exibe, de 
ambos os lados, em placa circular, a marca/símbolo da 
Avery. Na parte superior da coluna um nível de bolha 
de ar permite o nivelamento horizontal do aparelho, 
feito através do ajuste dos 4 pés com apoios de rosca. 
Com dois pratos, a balança permite pesagens por bás-
cula até 2kg e um mostrador em cada lado apresenta 
uma escala dos 0 aos 100gr, avaliando subdivisões de 
1gr. 

A história das balanças Avery remonta a 1731, em 
Birmingham – Reino Unido. Em 1818 a fábrica já usava 
o nome de W & T Avery (dos irmãos William e Thomas 
Avery). Desde então não parou de expandir-se por 
aquisições e junções com outros fabricantes. Em 2000 
passou para os americanos da Weigh Tronix, de Min-
nesota, integrada em 2008 no grupo ITW - Illinois Tool 
Works.  

A principal área de produção foi, desde o início, 
as balanças para pesagens de diversas utilizações, no 
comércio ou na indústria, contudo, fabricou também 
bombas medidoras para combustível e, no período da 
II Grande Guerra produziu armamento pesado. Evoluiu 
e adaptou-se: - Desde 1979, as balanças analógicas, 
mecânicas, foram progressivamente substituídas por 
balanças electrónicas, digitais, de maior precisão. 

Teve representação em Portugal, a Avery Portugue-
sa Limitada, com sede na Rua Braamcamp, em Lisboa. 

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Balança AVERY




