
 

IHMT inicia ano letivo com 119 novos 
alunos

A Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2019/20 

teve lugar a 28 de outubro, na Aula Magna do IHMT, dan-

do as boas-vindas a 119 novos alunos, 78 de mestrado e 

41 de doutoramento. 

A cerimónia contou com o discurso de abertura do 

reitor da NOVA, João Sàágua, que considerou o instituto 

uma escola científica exemplar com impacto global. O di-

retor, Filomeno Fortes, agradeceu os elogios, sublinhan-

do a vocação internacional do IHMT para ajudar a resolver 

os problemas mundiais de saúde.  O orador convidado 

foi Fernando Cupertino, membro externo do Conselho 

do Instituto e assessor técnico do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde do Brasil, que lançou uma reflexão 

sobre “O que os Sistemas de Saúde e os Cidadãos teriam a 

dizer aos Pesquisadores?”. 

A abertura do ano letivo ficou também marcada pela 

entrega dos Prémios de Mérito Escolar e Científico aos 

melhores alunos 2018/19. Foram atribuídos o Prémio Pro-

fessor João Fraga de Azevedo aos mestrados e doutora-

mentos na área da Parasitologia Médica, Prémio Professor 

Doutor Francisco Cambournac aos mestrados e doutora-

mentos na área da Saúde Internacional, o Prémio Profes-

sor Doutor Cruz Ferreira para o melhor aluno de doutora-

mento na área da Medicina e Clínicas Tropicais e o Prémio 

Professor Doutor Manuel Pinto distinguiu um estudante 

de mestrado na área da Microbiologia Médica. Fique a co-

nhecer o rosto dos mestres e doutores em www.ihmt.pt..

Dia da Polio: Filomeno Fortes alerta para 
problemas mundiais de vacinação

O diretor do IHMT, Filomeno Fortes, participou na 

III Gala World Polio Day, promovida pelo Rotary Clube 

de Lisboa, a 25 de outubro. Na intervenção alertou para 

as dificuldades mundiais relativas à vacinação contra a 

poliomielite. Filomeno Fortes sublinhou a necessidade 

de todos os parceiros trabalharem em conjunto para o 

combate à doença, referindo a importância da imple-

mentação de projetos de saneamento básico e acesso a 

água potável em zonas remotas..

Novos doutores do IHMT marcam 
presença no Dia da Nova

Os Novos Doutores do IHMT marcaram presença na 

Imposição das Insígnias na cerimónia comemorativa do 

Dia da Nova 2019, a 23 de outubro, no auditório da Reito-

ria da Universidade Nova. Estiveram presentes Ana Maria 

de Armada, Carolina Bastos Antero da Silva, Cátia Susana 

Guerreiro de Albuquerque, Diana Isabel Campelo Delga-

do, Dilne Mendes Mesquita em representação de Gisele 

Cazarin, Ilda Rosalina Jeremias, Joana Fernando Salia, Lis 

Tavares Coelho Lobo e Moisés Francisco..
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IHMT marca presença no Workshop 
Vacinas em Viajantes e IV Reunião 
Científica

O III Workshop Vacinas em Viajantes e a IV Reunião 

Científica, organizados pela Sociedade Portuguesa de 

Medicina do Viajante, decorreram nos dias 10 e 11 de 

outubro, no Auditório da Escola Superior de Tecnolo-

gias da Saúde de Lisboa. O diretor do IHMT, Filomeno 

Fortes, foi um dos convidados para esclarecer sobre 

“Ébola – Vacinas e controlo da epidemia”. Os professores 

João Pinto e Carla Sousa também deram o seu contribu-

to na área da parasitologia médica. O workshop e reu-

nião científica contou ainda com a participação como 

moderador do médico e professor do IHMT Jorge Seixas 

e da médica e professora Cláudia Conceição que escla-

receu sobre o tema “Diarreia do Viajante: as dúvidas que 

persistem na consulta”..

IHMT e Universidade Privada de 
Angola reforçam cooperação

O IHMT recebeu a 4 de outubro uma delegação 

da Universidade Privada de Angola (UPRA) para 

firmar um protocolo de cooperação nas áreas de 

ensino e investigação científica. O acordo assinado 

entre o diretor do IHMT, Filomeno Fortes, e a decana 

da UPRA, Antónia Constantino, pretende criar siner-

gias para as áreas de ensino e investigação científica 

entre as duas instituições, aproximando Portugal e 

Angola. Este foi o primeiro protocolo assinado pelo 

médico angolano desde que tomou posse como di-

retor do IHMT a 26 de setembro..

II Conferência Internacional 
NOVAsaúde Doença Crónica e Infecção
A II Conferência Internacional NOVAsaúde Doença 

Crónica e Infecção, subordinada ao tema “Doença 

Respiratória e Saúde Ambiental”, que decorreu no 

Auditório da Reitoria na Universidade NOVA de 

Lisboa, a 14 de outubro contou com a participação 

como oradora de Cláudia Conceição, da UEI 

de Clínica Médica, e com o subdiretor do IHMT 

Miguel Viveiros como coordenador do evento e 

moderador. Saiba mais aqui: https://www.ihmt.

unl.pt/as-doencas-cronicas-nao-tem-fronteiras/.

Paulo Ferrinho recebe título de Doutor 
Honoris Causa no Brasil

A Fiocruz entregou no dia 7 de outubro o título ho-

noris causa a Paulo Ferrinho, até recentemente diretor 

do IHMT. A cerimónia decorreu no Campus de Mangui-

nhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, homenageando 

uma carreira profissional e académica de exceção, de-

dicada à saúde pública e justiça social..
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Seminário “Saúde e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” com 
participação de Isabel Craveiro e Ana 
Cristina Garcia

A professora Isabel Craveiro e Ana Cristina Garcia, 

doutoranda do IHMT e membro da Coordenação Téc-

nica da Estratégia e do Plano Nacional de Saúde, parti-

ciparam no Seminário “Saúde e Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável: Desafios para uma Década”, que 

decorreu no dia 9 de outubro de 2019, na Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Este evento marcou o 

início do processo de elaboração do Plano Nacional de 

Saúde 2021-2030. Isabel Craveiro participou no Painel 

2: “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 

Mundo Global”, onde apresentou uma comunicação 

intitulada: “Saúde Global – o que é e para que serve?”. 

Ana Cristina Garcia apresentou a conferência de encer-

ramento do Seminário denominada: “Planeamento em 

Saúde e Saúde Sustentável”..

Consórcio internacional dedica-se à 
liderança e gestão de RH

De 23 a 25 de outubro decorreu no IHMT a reunião 

do Consórcio que desenvolve o Projeto “Human Re-

sources for Health leadership and management cour-

se”, composto por quatro instituições académicas pro-

venientes de países distintos: Africa do Sul - University 

of the Western Cape; Brasil - Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ); Hungria - Semmelweis Uni-

versity; Portugal - Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical (NOVA-IHMT). Este consórcio é liderado por 

Paulo Ferrinho. Estiveram presentes na reunião Uta 

Lehmann (África do Sul), Eszter Kovacs (Hungria), Má-

rio Dal Poz (Brasil) e Adriana Aguiar (Brasil). A equipa 

do IHMT foi composta por Paulo Ferrinho, Tiago Cor-

reia, Cátia Sá Guerreiro, Isabel Craveiro e André Beja. O 

Consórcio tem por objetivo desenvolver um currícu-

lo protótipo e materiais pedagógicos para um curso 

sobre liderança e gestão de Recursos Humanos em 

saúde. Financiado pela “World Health Organization – 

Health workforce department/Health policies, norms 

and standards”, decorre até julho de 2020..

Tiago Correia participa no workshop 
Indicadores de Desigualdades Sociais na 
Saúde

Tiago Correia, professor da UEI Saúde Pública In-

ternacional e Bioestatística, participou no workshop 

promovido pelo Conselho Superior de Estatística, no 

dia 29 de outubro, como comentador do trabalho rea-

lizado para a definição de estatísticas e indicadores 

das desigualdades sociais..

Horácio Arruda toma posse como 
Membro Externo do Conselho
No dia 28 de outubro foi dada posse ao novo 

Membro Externo do Conselho do Instituto. Horácio 

Arruda é Diretor Geral de Saúde Pública do Québec e 

vice-ministro adjunto da direção da saúde pública..

IHMT Boletim informativo | Nº 94 | 10.2019 3



 

Professora da Universidade de Montreal no 
IHMT

Loiuse Potvin, do Instituto de Investigação em Saúde Pública 

da Universidade de Montreal (Canadá) esteve no IHMT a convite 

da professora Zulmira Hartz, com o objetivo de realizar um se-

minário intitulado “Health Interventions as Complex Sistems”. A 

iniciativa dirigiu-se aos alunos do CESP e foi coordenada pelas 

docentes Ana Abecassis e Isabel Craveiro..

Teresa Novo apresenta projeto Mosquito Web no 
II Encontro de Ciência Cidadã 
A professora da UEI de Parasitologia Médica, Teresa Novo, 

apresentou o Mosquito Web no II Encontro de Ciência Cidadã, 

que decorreu na Academia de Ciência, nos dias 24 e 25 de 

outubro. A iniciativa foi também acompanhada pela professora 

do IHMT Carla Sousa e pelos investigadores Luís Filipe Lopes e 

Ana Tavares..

Luís Lapão e André Beja em reunião 
internacional em Bruxelas

O professor da UEI de Saúde Pública Internacional e Bioes-

tatística e e Co-Coordenador do WP6-Public Health Information 

Trainning, Luís Lapão, e André Beja, membro da equipa, parti-

ciparam na reunião da equipa internacional do projeto InfAct 

– The Joint Action on Health Information, que decorreu a 24 e 25 

de outubro, em Bruxelas, na Bélgica..
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DATA: 1958

DIMENSÕES: 

A.1.05 cm; L 72cm; 

INVENTÁRIO 

MUSEU: IHMT.0000711

De 5 a 13 de setembro de 1958 realizaram-se em 
Lisboa, no novo edifício do Instituto de Medicina Tro-
pical, à Junqueira, os VI Congressos Internacionais de 
Medicina Tropical e Paludismo. O evento constituiu o 
primeiro acontecimento relevante nas novas instala-
ções do Instituto, realizando-se mesmo antes da sua 
inauguração formal, que só viria a ocorrer a 12 de de-
zembro daquele ano.

O cartaz, versando sobre “A Epidemiologia da Ma-
lária” foi um dos apresentados naqueles Congressos. 

Num mapa mostra-se a distribuição mundial da 
doença na época, tendo por base os dados da Orga-
nização Mundial da Saúde, de 1955, e refletindo já o 
resultado do combate à doença com a utilização de 
inseticidas de ação residual. Vários círculos destacam o 
Portugal europeu e as Colónias.

Um conjunto de oito fotografias ilustram vários ti-
pos de criadouros dos mosquitos anófeles, vetores da 
malária. JLD

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Epidemiologia da Malária”. 
Cartaz dos VI Congressos de 
Medicina Tropical e Paludismo 


