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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 inter-
venção 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 deter-
minam alterações profundas do perfil epidemiológico mundial, o IHMT-UNL 
tem a missão de acompanhar e desenvolver a componente da saúde interna-
cional em parceria e sinergia com outras instituições, no âmbito dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O vosso principal compromisso enquanto estudantes deverá ser de absoluta 
integração na dinâmica estrutural e funcional do Instituto, no respeito e cum-
primento dos seus estatutos, no desempenho das vossas tarefas, no zelo e 
defesa dos vossos direitos, em perfeita interação institucional. Estas premissas 
permitirão que em conjunto atinjamos o nosso objetivo comum de formar, in-
vestigar e intervir com eficácia, primor e rigor.
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O ano académico 2020/2021 representará um desafio especial pois será im-
plementado no contexto da pandemia da COVID-19 provocada pelo vírus 
SARS-Cov2, em função da sua dinâmica epidemiológica e das suas eventuais 
condicionantes. Institucionalmente o IHMT-NOVA tem em curso a implemen-
tação de normas gerais e medidas estruturais tendentes a prevenir a transmis-
são e a disseminação da doença no seio da sua comunidade. Apelo à vossa 
atenção, compreensão, respeito e empenho no cumprimento escrupuloso das 
orientações estabelecidas, anexas ao presente manual.

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 con-
tribuição 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 2020-2021
Calendário Escolar

Início: 6 outubro 2020
Abertura oficial: Outubro 2020
Final: 30 abril 2021 (data oficial de entrega de dissertações 1 semestre)

15 outubro 2021 (data oficial da entrega de dissertações 2 semestres)

Férias Escolares
Natal: 19 de dezembro 2020 a 3 janeiro de 2021
Carnaval: 15 e 16 de fevereiro de 2021
Páscoa: 31 de Março a 5 de abril de 2021
Verão: 1 a 31 de agosto de 2021

Feriados e Eventos IHMT
5 outubro: Implantação da República
1 novembro: Dia de Todos os Santos
1 dezembro: Restauração da Independência              
8 dezembro: Dia da Imaculada Conceição
10 dezembro: 11ª Jornadas Científicas do IHMT
25 dezembro: Natal
1 janeiro: Dia de Ano Novo
16 fevereiro: 3a Feira de Carnaval
2 abril: 6a Feira Santa
4 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
3 junho: Corpo de Deus
10 junho: Dia de Portugal
13 junho: Dia de Santo 
António 
15 agosto: Assunção de 
Nossa Senhora   
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5. O IHMT e as pessoas

Miguel Viveiros
Subdiretor para a Investigação, Cooperação e
Qualidade

Ana Teixeira
@ secensino@ihmt.unl.pt

Filomeno Fortes
Diretor
@ director@ihmt.unl.pt

Divisão AcadémicaDivisão Académica

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

Centro de Gestão de Informação Centro de Gestão de Informação 
e Conhecimentoe Conhecimento

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

Filomena Pereira
Subdiretora para o Ensino, Comunicação e 
Gestão do Conhecimento
@ flmpereira@ihmt.unl.pt

Paula Pacheco
@ secensino@ihmt.unl.pt

DireçãoDireção

Teresa Margarida Pires
Administradora Executiva
@ tmpires@ihmt.unl.pt

@ MViveiros@ihmt.unl.pt
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6. Normas gerais e medidas estruturais para o ano 
académico 2020/2021

• Esteja atento às comunicações do IHMT. A evolução da situação epidemiológi-
ca pode levar a alterações súbitas de planos de aulas ou de deslocações.

• Mantenha-se informado sobre as recomendações das autoridades de saúde 
portuguesas e as imposições legais. 

• Os estudantes devem estar atentos a possíveis alterações de horário que pos-
sam ocorrer, de acordo com a evolução da pandemia, apesar destas situações 
serem sempre divulgadas pelo docente ou coordenador do curso.

• É obrigatório o uso de máscaras dentro do IHMT/NOVA e a higienização das 
mãos à entrada e saída do edifício.

• A permanência dos estudantes nos espaços comuns fechados EXIGE a utiliza-
ção de máscara e o respeito de uma distância 1,5m entre eles.

• Idealmente os encontros de estudantes, nos intervalos das aulas, devem acon-
tecer no exterior do edifício, podendo estes estar sem máscara e SEMPRE res-
peitando a regra de distanciamento pessoal (distância mínima de 1,5 m).

• O acesso às máquinas de distribuição de café e de “snacks” faz-se por uma 
pessoa de cada vez, devendo ser cumpridas as regras que se encontram afixa-
das nas mesmas. No que ao consumo de café diz respeito, as mãos devem ser 
lavadas/higienizadas ANTES de se pegar no copo, e devem ser lavadas/higieni-
zadas depois deste ter sido descartado.

• O consumo dos itens mencionados acima deve ocorrer no exterior do edifício. 
Se implicar contacto social, não esquecer que neste deve ser respeitada a regra 
do distanciamento social. 

•Só deve entrar uma pessoa de cada vez nas casas de banho, incluindo  a 
antecâmara da mesma (quando existente), devendo aguardar-se no corredor, 
mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metros
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• Os estudantes não devem circular pelo IHMT. Se tal tiver de acontecer, incluin-
do subir/descer escadas, as deslocações não devem ser feitas em grupos de 
mais de 3 pessoas e, mesmo assim, têm de ser respeitadas as regras de distan-
ciamento social e uso compulsivo de máscara.

• Os estudantes devem respeitar os circuitos de deslocação sugeridos pelo 
IHMT através de sinaléticas adequadas.

• Sempre que possível, deve ser evitada a utilização do elevador. Nas situações 
em que a utilização deste seja imprescindível, esta nunca deverá ser feita em 
grupo.

• Se o desejarem, os estudantes, podem trazer alimentos de casa e consumi-los 
no exterior do edifício, sempre que as condições atmosféricas o permitam, ou no 
espaço de refeições, no piso -1 do edifício. Nesta situação, apenas uma pessoa 
se pode sentar, à vez, em cada mesa.
 
• Em qualquer uma das situações acima previstas, os estudantes devem lavar 
ou higienizar as mãos antes de retirar a máscara, guardando-a num saco plástico 
(para lavar em casa). O mesmo procedimento deve ser efetuado antes de colo-
car uma máscara nova após a refeição. Caso se trate de uma máscara descar-
tável, esta deve ser colocada no lixo comum, nos contentores existentes para o 
efeito. NÃO ESQUECER que as mãos devem ser preferencialmente lavadas com 
água e sabão ou na impossibilidade disso, higienizadas SEMPRE, antes e depois 
da colocação das máscaras.

• A frequência dos bares ou refeitórios do Hospital de Egas Moniz não é reco-
mendada.

O incumprimento das regras estabelecidas no IHMT incorrem em penalização, 
que se iniciará por uma advertência no primeiro incumprimento, e com interdição 
de acesso à instituição durante dois dias e registo no processo individual do es-
tudante, no segundo incumprimento ou subsequentes.
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Divisão Académica
Horário: 9h00 - 13h00 / 14h00 - 16h00 | Encerra às 4ª feiras (Período de aulas)
              10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00 | 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

7. Contactos dos Serviços
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8. 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 
Sala dos Computadores: Piso 1
Salas de Aula: Piso 0 e 1
Laboratórios: Piso 2 e 3

•A videoconferência vai ser mais utilizada. Relembra-se que não são permitidas 
quaisquer gravações de áudio ou vídeo sem autorização prévia dos participan-
tes. O desrespeito por esta norma é eticamente reprovável e passível de punição 
legal (Artigo 199.º do Código Penal - Decreto-Lei n.º 48/95).

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.

9. 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

Tropicália: Estimular a partilha de experiências

Atividades Lúdicas e desportivas

O que é a Tropicália? 
Palavras-chave: Conviver | Partilhar | Sugerir | Saborear | Ouvir | Ver | Apreciar 
Conteúdos: Filmes | Fotografias | Livros | Poemas | Música | Histórias | Acon-
tecimentos (de viagens, encontros...) | “As últimas: os filmes, exposições que 
estão aí (no fim das sessões – 5 minutos para partilhar acontecimentos da 
atualidade) .
A quem se dirige?
A todos os alunos, docentes, investigadores, bolseiros, funcionários do IHMT.
Quando?
(Aproximadamente) uma vez por mês, entre as 12h30 e as 13h30
Grupo promotor:
Ana Tavares, Cláudia Conceição, Filomena Pereira e Luzia Gonçalves.
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10. Oferta Complementar

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.
     +351 217 908 382 | @ ilnova@fcsh.unl.pt

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

   Desporto na NOVA 
Com o objetivo de fomentar a prática desportiva, um grupo de colaboradoras 
do IHMT organizou aulas de zumba e de ginástica localizada, que decor-
rem 3 vezes por semana, num espaço cedido pelo IHMT/NOVA. As aulas são 
dinamizadas pela Prof. Liliana Silva.

No Campus de Caparica, os SASNOVA possuem instalações para a prática de 
atividades desportivas, designadamente andebol, futsal, ténis e voleibol de 
praia, dispondo ainda de um circuito de manutenção.
     +351 213 845 136 |  @ desporto@unl.pt

   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
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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

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
Professora Doutora Maria da Graça Martinho
    +351 213 715 615 
@ provedordoestudante@unl.pt

  Nº Europeu de Emergência
    112
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