
 

Ano 2020: Presença do IHMT-NOVA na 
comunicação social atinge recorde de 
mais de 850 notícias
No ano de 2020 a presença do Instituto de Higiene 

e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa 

(IHMT-NOVA), nos jornais, rádio, televisão e meios 

online duplicou em relação à média dos outros anos, 

atingindo um recorde de mais de 840 intervenções 

dos nossos especialistas na imprensa nacional e 

internacional. Durante todos os  meses do ano, 

médicos, professores e investigadores ligados ao IHMT-

NOVA participaram ativamente no debate público 

para ajudar a opinião pública a ficar mais esclarecida 

sobre a COVID-19. Consulte o resumo do ano aqui: 

https://bit.ly/3gK2sHU.

 

Programa de Formação em 
Epidemiologia de Campo será lançado 
em Cabo Verde

Consórcio de Instituições de Ensino e de Saúde 

Pública de Língua Portuguesa ganham projeto do 

European and Developing Countries Clinical Trials 

Partnership (EDCTP) para criação e implementação 

de um Programa de Formação em Epidemiologia de 

Campo em Cabo Verde de língua portuguesa dirigido 

a profissionais de saúde pública de Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Este programa 

contribuirá para o fortalecimento das capacidades 

em epidemiologia e bioestatística aplicada ao 

controle de doenças infeciosas, para a deteção e 

resposta a surtos e epidemias e fortalecimento dos 

sistemas de vigilância de doenças dos três países-

alvo. O projeto é coordenado pelo professor Moshin 

Sidat, tem como entidade gestora o IHMT-NOVA 

e entidades participantes a Universidade de Cabo 

Verde, o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, 

o Instituto Nacional de Saúde Pública de Angola, 

o Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné 

Bissau, o Instituto Nacional de Saúde Pública de 

Cabo Verde,  o Centro de Investigação em Saúde de 

Manhica (CISM), a Universidade Eduardo Mondlane 

de Moçambique, a Universidade Agostinho Neto 

de Angola, o Bandim Health Project da Guiné-

Bissau e o Syddansk Universitet da Dinamarca..

Projeto “IANDA Guiné Saúde”: COVID-19 
em meio hospitalar
O Webinar #2 no âmbito do projeto “IANDA Guiné 

Saúde”  decorreu a 15 de janeiro com o tema  “COVID-19 

EM MEIO HOSPITALAR”. O evento online teve como 

oradores o professor do IHMT-NOVA Kamal Mansinho 

e o Assistente Hospitalar de Medicina Intensiva e de 

Medicina Interna do Hospital Egas Moniz, Tomás Lamas. 

O próximo Webinar está marcado para fevereiro..

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa

Boletim informativo  | Nº 108
13.01.2021



 

Centro Colaborador OMS: Apresentação 
e discussão dos desafios futuros

Este foi o título da Global Health and  Tropical 

Medicine (GHTM) Session, promovida a 17 de 

dezembro, para apresentar a missão do Centro 

Colaborador da OMS e discutir os desafios futuros. O 

IHMT-NOVA tem a designação de Centro Colaborador 

da OMS desde 2010 como reconhecimento pelo seu 

contributo para a missão da OMS na área das políticas 

e planeamento de recursos humanos em saúde, 

com foco nos PALOPS e Europa. A apresentação 

esteve a cargo da professora Isabel Craveiro, que 

integra a equipa de coordenação juntamente com 

os professores representantes das várias unidades 

do IHMT: Luís Lapão, João Pinto, Celso Cunha e Philip 

Havik. .

“Dinâmica de transmissão da Covid-19 no 
Brasil: segunda vaga e hospitalizações”
Marcelo Ferreira, Professor da Universidade de São 

Paulo, terminou o seu trabalho de investigação no 

IHMT-NOVA, desenvolvido com o apoio da Casa 

da América Latina e financiamento da Fundação 

Millennium, com a apresentação técnica a “Dinâmica 

de transmissão da Covid-19 no Brasil: segunda vaga e 

hospitalizações”. A apresentação pública, em formato 

virtual, decorreu no dia 10 de dezembro de 2020, 

à qual assistiram, entre outros, a Secretária-geral 

da Casa América Latina, o Presidente da Fundação 

Millennium, o embaixador António Monteiro e a 

Direção do IHMT..

Maria do Rosário O. Martins em Cabo Verde
Maria do Rosário Oliveira Martins, Professora 

Catedrática da Unidade de Ensino e Investigação 

de Saúde Pública Internacional e Bioestatística (UEI 

SPIB), deslocou-se no mês de janeiro a Cabo-Verde 

para lecionar a Unidade Curricular de Estatística 

no Mestrado em Saúde Pública da Universidade de 

Cabo Verde (Uni-Cv), realizado com o apoio do IHMT-

NOVA. A visita teve também como objetivo analisar 

os dados do projeto conjunto entre o IHMT e o 

Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo-Verde, 

intitulado: “Conhecimentos, atitudes e práticas sobre 

o cancro do colo do útero em mulheres estudantes: 

um estudo transversal em Cabo Verde”.  

O Mestrado em Saúde Publica oferecido pela Uni-

CV foi elaborado em conjunto com o IHMT-NOVA 

(Portugal) e a Faculdade de Medicina da Unesp 

(Brasil). O curso teve início este ano letivo e cada 

Unidade Curricular oferecida é preparada e lecionada 

em conjunto por docentes da Uni-Cv e docentes 

pertencentes às Universidades parceiras.  No caso 

da Unidade Curricular de Estatistica, coordenada 

pela Professora M. Rosário O. Martins da UEI SPIB, a 

docente da Uni-CV é a Mestre Natalina Sousa Silva 

Rocha, também aluna do Doutoramento em Saúde 

Internacional do IHMT (fotografia em baixo).

M. Rosário O. Martins foi recebida pelo Embaixador 

de Portugal em Cabo-Verde, António Albuquerque 

Moniz, com quem partilhou as diversas iniciativas 

que o IHMT está a desenvolver em Cabo-Verde..
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Questionário aos novos alunos do ano 
letivo 2020/21 dos Cursos de Mestrado e 
Doutoramento do IHMT-NOVA
O questionário aos novos alunos dos Cursos de 

Mestrado e Doutoramento, para o ano letivo 

2020/2021, do IHMT-NOVA foram aplicados no 

início do respetivo ano letivo, através da plataforma 

SurveyMonkey®.

A taxa de resposta global foi de 70,5%. Os alunos 

dos Cursos de Mestrado foram mais participativos, 

atingido uma taxa de resposta de 72,3%, ao passo 

que a taxa de resposta dos cursos de Doutoramentos 

foi de 58,8%. A maioria dos alunos conheceu o curso 

que frequenta através da pesquisa em “site de uma 

Universidade” (31,1%), sendo o site da Universidade 

Nova de Lisboa o mais consultado (21,4%), seguida 

do contacto com “Amigos ou familiares” (26,2%) e 

“Antigos alunos” (24,3%).

No que respeita, às candidaturas, quase 90% dos 

alunos (89,3%) referiu estar satisfeito com o processo 

de candidaturas, sendo que cerca de 35% referiu 

estar “Muito Satisfeito” e cerca de 26% “Totalmente 

Satisfeito” . 

De destacar, que quase todos os alunos inquiridos 

disseram ter computador (92,2%) e a grande maioria 

(90,3%) têm os computadores equipados com 

câmara de vídeo e microfone, bem como rede de 

internet (85,4%). Do mesmo modo, a grande maioria 

dos alunos (79,6%), referiu que ter um “ambiente 

calmo e tranquilo para assistir às aulas à distância”.

O IHMT-NOVA agradece a todos os alunos a 

disponibilidade em participar neste inquérito que 

permite conhecer melhor a realidade académica 

e melhorar o ensino lecionado nesta instituição 

com tradição centenária, mas vocacionado para a 

modernidade e futuro..

DATA: 2019
DIMENSÕES: 
A 84 cm; L 64 cm

INVENTÁRIO     
MUSEU:   
IHMT.0001755
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A Tropicália é uma atividade de grupo que apela 
à participação de toda a comunidade do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical. Surgiu em 2014, 
com o intuito de estreitar laços e de partilhar 
vivências e experiências entre todos os membros 
do IHMT - docentes, investigadores, discentes e 
outros trabalhadores. Desde a sua criação teve já 
variadas sessões, com temas tão diversos como a 
música, a gastronomia, a literatura, a fotografia, a 
pintura, os relatos de viagens, a poesia, o cinema 
e outros.

A pintura selecionada para “Peça do Mês – 
Dezembro 2020” foi realizada na Tropicália de 7 
de Fevereiro de 2019, em sessão intitulada “Viajar 
e Desenhar”. Foi coordenada pelo Prof. Virgílio 
do Rosário que depois, por colagem, congregou 
na obra final os múltiplos contributos individuais, 
executados com canetas de cor e tinta acrílica.

No âmbito das atividades Tropicália, outras 
duas pinturas integram a coleção do IHMT. Com 
estas peças fazemos votos de um Novo Ano de 
reinventada solidariedade e cooperação, que a 
pandemia nos obriga.

ENSAIOS DE PINTURA - DATA: 17 de Abril de 2019

DIMENSÕES:                                                                 INVENTÁRIO MUSEU

 esqª - A.101cm; L.87,5cm                                               esqª - IHMT.0001752 

drtª - A.92,5cm; L. 85cm                                                  drtª - IHMT.0001756

drtª - IHMT.0001756

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Tropicália: Viajar e Desenhar. Pintura 
coletiva


