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MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

Estimados alunos,

Bem-vindos ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, unidade orgânica da 
Universidade NOVA de Lisboa (IHMT-UNL). Esta Instituição é um produto da 
evolução da Escola de Medicina Tropical de Lisboa fundada em 1902, o que 
lhe confere atributos de dignidade secular e grande prestígio internacional 
nos quais a partir de agora se devem sentir como parte integrante.
A nossa missão é essencialmente contribuir para o desenvolvimento e 
intervenção nos domínios da Medicina Tropical, da Biomedicina e da Saúde 
Global, através do estudo, investigação, formação e controlo das doenças 
tropicais. Complementarmente, atendendo à sua inserção geomorfológica, 
aliada aos fenómenos da globalização, migração e das alterações climáticas 
que determinam alterações profundas do perfil epidemiológico mundial, o 
IHMT-UNL tem a missão de acompanhar e desenvolver a componente de 
saúde internacional em parceria e sinergia com outras instituições, no âmbito 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O vosso principal compromisso enquanto estudantes deverá ser de abso-
luta integração na dinâmica estrutural e funcional do Instituto, no respeito e 
cumprimento dos seus estatutos, no desempenho das vossas tarefas e no 
zelo e defesa dos vossos direitos, em perfeita interação institucional. Estas 
premissas permitirão que em conjunto atinjamos o nosso objetivo comum de 
formar, investigar e intervir com eficácia, primor e rigor.
Apelamos para o vosso discernimento, entendimento e enquadramento no 
concernente à multidisciplinaridade, heterogeneidade, pluralidade e pluricon-
tinentalidade da intervenção do IHMT-UNL numa visão holística de internacio-
nalização, inovação e inserção comunitária.
Chamamos a vossa atenção para a importância da utilização e valorização 
do nosso histórico património científico-cultural na perspetiva de preservação 
da memória institucional, visibilidade do património bibliográfico e da vossa 
contribuição para o reforço e divulgação do seu espólio científico.

O Diretor 
Filomeno Fortes 
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1. Sobre o IHMT
O IHMT intervém na resolução de problemas de saúde global, em particular 
junto dos mais pobres e excluídos, em todos os continentes, de forma equi-
tativa, sustentável e com respeito pela diversidade. Esta missão traduz-se no 
desenvolvimento de atividades nas áreas do ensino, da investigação e da coo-
peração internacional, bem como na prestação de serviços, na divulgação do 
conhecimento científico à sociedade e na preservação do património histórico.
 
Desde a sua criação, em 1902, o IHMT esteve vocacionado para o estudo, en-
sino e clínica das doenças tropicais. Mais recentemente, evoluíu para uma abor-
dagem integrada, desde o nível molecular aos sistemas globais de saúde, que 
se encontra traduzida nas atividades do centro de investigação Global Health e 
Tropical Medicine – GHTM, classificado como excelente pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia. 

O GHTM assenta em duas linhas transversais de investigação: 1. Desafios da 
saúde de viajantes e migrantes e 2. Doenças emergentes e mudanças am-
bientais, que congregam três grupos de investigação (doenças e organismos 
patogénicos transmitidas por vetores; tuberculose, VIH e doenças e organis-
mos patogénicos oportunistas; saúde das populações, políticas e serviços).
 
A investigação interliga-se com programas de mestrado e doutoramento e ati-
vidades de assessoria técnica a ministérios da saúde, em Portugal e na Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa. A qualidade da intervenção do IHMT 
foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde ao atribuir-lhe, em 2011, 
o estatuto de Centro Colaborador para as Políticas e Planeamento da Força 
de Trabalho em Saúde.
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2. Como chegar?
Localização: Rua da Junqueira 100 | 1349-008 Lisboa
    +351 21 365 26 00 |     +351 213 632 105 | @ geral@ihmt.unl.pt

Acessos por Transportes Públicos
Elétrico: 
Nº 15 Praça da Figueira (ligação metro 
– Linha Verde) – Algés
Autocarros: 
714 Praça da Figueira – Outurela
727 Areeiro – Restelo 
732 Marquês de Pombal – Caselas
751 Campolide – Linda-a-Velha
756 Olaias – R. Junqueira 
728 Portela – Restelo (Avenida da Índia)

De carro
Estacionamentos Públicos
Nas imediações da Rua da Junqueira, 
existem dois parques de estacionamen-
to pagos: um subterrâneo em frente ao 
IHMT e outro em frente ao Centro de 
Congressos de Lisboa.
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3. Ano Letivo 2019-2020
Calendário Escolar

Início: 7 outubro 2019
Abertura oficial: 28 outubro 2019
Final: 30 abril 2020 (data oficial de entrega de dissertações com 1 semestre)

15 outubro 2020 (data oficial da entrega de dissertações com 2 semestres)

Férias Escolares
Natal: 19 dezembro 2019 a 3 janeiro 2020
Carnaval: 24 e 25 fevereiro 2020
Páscoa: 6 a 12 abril 2020
Verão: 1 a 31 agosto 2020

Feriados
5 outubro: Implantação da República
1 novembro: Dia de Todos os Santos
1 dezembro: Restauração da Independência              
8 dezembro: Dia da Imaculada Conceição
25 dezembro: Natal
1 janeiro: Dia de Ano Novo
10 abril: Sexta-feira Santa
12 abril: Páscoa

4. Identificação do aluno
Cartão de aluno

O aluno do IHMT/NOVA tem direito a um cartão, emitido pelo Banco Santan-
der Totta, numa parceria estabelecida entre o IHMT e o Santander Universida-
des. O cartão é também utilizado como acesso ao estacionamento.

Conta de e-mail
Os alunos inscritos nos cursos de Mestrado e Doutoramento têm acesso a 
uma conta de e-mail institucional. 

25 abril: Dia da Liberdade
1 maio: Dia do Trabalhador
10 junho: Dia de Portugal
11 junho: Corpo de Deus
13 junho: Dia de Santo 
António (Padroeiro Lisboa)
15 agosto: Nossa Senhora 
da Assunção
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5. O IHMT e as pessoas
Conselho de Gestão

Miguel Viveiros
Subdiretor
@ MViveiros@ihmt.unl.pt

Ana Teixeira
@ secensino@ihmt.unl.pt

Filomeno Fortes
Diretor
@ director@ihmt.unl.pt

Divisão Académica

Ana Varão
Chefe de Divisão
@ ana.varao@ihmt.unl.pt

Centro de Gestão de Informação 
e Conhecimento

Paula Saraiva
Coordenadora
@ paula.saraiva@ihmt.unl.pt

Filomena Pereira
Subdiretora
@ flmpereira@ihmt.unl.pt

Paula Pacheco
@ secensino@ihmt.unl.pt
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6. Contactos dos Serviços
Divisão Académica
Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00 | Encerra às 4ª feiras (Período de aulas)
              10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30 | Encerra às 4ª feiras (Férias escolares)
Localização: Piso 0, Ala nascente
    213 652 608 | @ secensino@ihmt.unl.pt
Para informações administrativas e regulamentos, consultar o site do IHMT.

Informática 
Horário: 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso -1
    213 652 639 | @ informatica@ihmt.unl.pt

Biblioteca 
Horário: 8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso -1
@ biblioteca@ihmt.unl.pt

Tesouraria
Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
Localização: Piso 0
    213 652 607 | @ tesouraria@ihmt.unl.pt

Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais 
Horário: 8h30 - 12h30 / 14h00 - 16h30
Localização: Piso 0
    213 652 658 | @ deolindacruz@ihmt.unl.pt

Cafetaria 
Horário: 8h30 - 18h00
Localização: Piso -1
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7. Salas e equipamentos
Salas de Aula 

Aula Magna: Piso 0
Anfiteatro 1: Piso 2
Anfiteatro 2: Piso 2
Fraga de Azevedo: Piso 0
Cambournac: Piso -1 
Saúde Internacional: Piso 0
Sala dos Computadores: Piso 1
Sala de Aula: Piso 1
Laboratórios: Piso 2 e 3

Área de convívio e estudo para os alunos 
Localização: Piso -1

Sala de convívio/refeição 
Localização: Piso -1
Equipamentos de utilização livre: frigorifico; microondas; cacifos; máquinas 
de vending

Estacionamento 
Os alunos têm acesso ao estacionamento mediante o pagamento.

8. Serviços da NOVA
Alojamento 
Os Serviços de Ação Social (SASNOVA) possuem três residências universitá-
rias para uso dos alunos bolseiros portugueses e de estudantes estrangeiros:

Residência Universitária Fraústo da Silva (210 camas)
Residência Universitária Alfredo de Sousa (180 camas)
Residência Universitária do Lumiar (70 camas)

Candidaturas ao alojamento
Consultar formulário e regulamento online em www.sas.unl.pt

Recursos 
Biblioteca
Museu
Entomoteca
Biotério
Insetários
Malacoteca e outras coleções 
biológicas
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Saúde
Acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Os estudantes dos países da UE, do EEE e da Suíça estão abrangidos pelo 
Cartão Europeu de Saúde, que lhes permite beneficiar do sistema português 
de saúde como qualquer cidadão nacional. Para tal, antes de viajarem para 
Portugal, devem solicitar a emissão do documento. Os restantes estudantes em 
mobilidade devem certificar-se, igualmente antes da sua partida, de que têm um 
seguro de saúde.

Consultas
Os SASNOVA disponibilizam aos alunos, mediante marcação prévia, consultas 
de Clínica Geral, Psiquiatria, Psicologia e Nutrição. As consultas realizam-se no 
Campus de Campolide (Residência Alfredo de Sousa).
Marcação de Consultas: 2ª a 6ª Feira - 10h00-12h00 e 14h00-17h00
    +351 213 715 600 | @ saude@unl.pt

Desporto na NOVA
O Gabinete de Desporto da NOVA promove e desenvolve o desporto e a ativi-
dade física no meio universitário. Modalidades: Basquetebol, andebol, voleibol, 
atletismo, hóquei em patins, esgrima, judo, natação, entre outras.
    +351 213 845 136 |  @ desporto@unl.pt

Atividades culturais
Coro da NOVA

Criado em 1988, tem como principal objetivo a promoção e divulgação da cul-
tura e música universais, contribuindo para a formação e prática artística dos 
seus associados. Mais informações: https://www.unl.pt/vida-na-nova/cultura

Escola Doutoral
A NOVA Escola Doutoral destina-se aos estudantes do 3º ciclo de estudos 
da NOVA e visa: contribuir para a excelência da formação doutoral; oferecer 
formação complementar e transversal aos estudantes; promover a interdisci-
plinaridade e a transdisciplinaridade; fomentar a partilha das melhores práticas 
entre os programas doutorais e promover a cooperação interinstitucional, po-
tenciando a colaboração entre estudantes e docentes. Mais informações: 
www.unl.pt/pt/escola-doutoral | @ nova.doctoral.school@unl.pt
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Cursos de línguas
O Instituto de Línguas da Universidade NOVA de Lisboa (ILNOVA), com sede 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, presta serviço a todas as licen-
ciaturas e pós-graduações da NOVA, oferecendo cursos de proficiência em 
várias línguas.
    217 908 382 | @ ilnova@fcsh.unl.pt

Cursos de língua e cultura portuguesa para estrangeiros
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa 
organiza Cursos de Língua e Cultura Portuguesa destinados a todos os estu-
dantes, inclusive de Erasmus e Erasmus Mundus. Os cursos encontram-se 
organizados em seis níveis de aprendizagem, segundo o Quadro Europeu Co-
mum de Referência para as Línguas, podendo ser semestrais, de verão ou in-
tensivos. Mais informações:  www.fcsh.unl.pt  |  @ cursoportugues@fcsh.unl.pt

CONTACTOS ÚTEIS
Universidade NOVA de Lisboa

Reitoria
Localização: Campus de Campolide | 1099-085 Lisboa
    +351 213 715 600 |      +351 213 715 614
@ reitoria@unl.pt

Serviços de Ação Social
Localização: Edifício da Reitoria
Campus Universitário de Campolide | 1099-032 Lisboa
    +351 213 715 600 |      +351 213 715 672
www.sas.unl.pt |  @ sasnova@unl.pt

Provedor de Estudante da NOVA
Professor Doutora Maria da Graça Martinho
    +351 213 715 632 / Rafaela Santos (Dr.ª)
@ provedordoestudante@unl.pt

Nº Europeu de Emergência
112
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