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Ciência e Sociedade

NOVA ocupa 46º lugar em ranking
mundial

Alunos do Externato Benedita
tornam-se Cientistas por um dia
Vinte e quatro alunos e duas professoras do
Externato Cooperativo da Benedita (ECB) de Alcobaça, visitaram o IHMT, a 6 de janeiro, para desenvolverem atividades laboratoriais nas áreas
das doenças sexualmente transmitidas, doenças
transmitidas por vetores e alterações climáticas
e doenças parasitárias. Esta visita enquadra-se
no projeto de divulgação de ciência “Compadres,

A Universidade Nova de Lisboa é a única universidade portuguesa no ranking mundial “QS
Top 50 Under 50”, que inclui as 50 instituições
de ensino superior, criadas nos últimos 50 anos,
com melhor desempenho em 2013/14. A NOVA
consta da posição 46.º.

.

120 participantes em iniciativa
conjunta da NOVA

comadres e afins… uma potencial ameaça bioló-

Cerca de 120 pessoas participaram na 3ª

gica!”, desenvolvido pelo IHMT em parceria com

Conferência em Gestão de Informação e Busi-

o ECB, e financiado pelo programa Ciência Viva.

ness Intelligence na Saúde, que se realizou a 23

Patrícia, 18 anos, aluna do 12º ano, participou

de janeiro, na Reitoria da Universidade Nova de

nas atividades laboratoriais de virologia e carac-

Lisboa (UNL), em Campolide, para assinalar o fi-

terizou a experiência como desafiadora, já que

nal da terceira edição da Pós-Graduação com o

esteve “ao nível de uma aula prática de alunos

mesmo tema, uma iniciativa conjunta de quatro

de mestrado. Achamos muito interessante fazer

unidades orgânicas da UNL: o ISEGI, a ENSP, a

algo a um nível superior. Gostamos e acho que

FCM e o IHMT.

os resultados vão ser bons”, disse.

O evento, que contou com a participação de

A parceria, com duração de 18 meses, envolve

Luís Lapão do IHMT no painel “Perspetivas de Fu-

alunos e professores dos 11º e 12º anos da área de

turo na Gestão de Informação”, possibilitou dis-

Ciências e Tecnologias, e prevê a realização de pa-

cutir e apresentar os mais recentes conceitos e

lestras por investigadores do IHMT na escola, saídas

tecnologias para alavancar os repositórios de co-

de campo e trabalho em laboratório no Instituto.

nhecimento de forma a criar valor para o negócio.
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Paulo Ferrinho (diretor), Zulmira Hartz (subdiretora) e Isabel
Antunes (administradora), do IHMT, com Jaime Branco

IHMT e FCM reforçam ligação
Jaime Branco, que tomou posse como Diretor
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa (UNL) a 16 de dezembro,
visitou o IHMT no dia 15 de janeiro, para debater
oportunidades de reforço da colaboração entre
as duas unidades orgânicas da UNL.

.
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Professora do IHMT em comité da
EDCTP
Maria do Rosário Oliveira Martins, da Unidade
de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do
IHMT integra, desde 1 de janeiro, o Comité Consultivo Científico da Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP). A EDCTP tem por objetivo
acelerar o desenvolvimento de fármacos, vacinas,
microbicidas e diagnósticos novos ou melhorados
para o VIH/Sida, a tuberculose e a malária.

.

Investigador do IHMT no COST
Luís Lapão, da Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do IHMT, foi nomea-

Cabo Verde

do membro do Comité de Gestão da Ação IC1303,

Conselho de Ministros aprova INSP

do grupo de tecnologias de informação e comu-

A criação do Instituto Nacional de Saúde Pú-

nicação (TIC) do COST, uma rede intergoverna-

blica (INSP) de Cabo Verde e os respetivos Esta-

mental para a Cooperação Europeia em Ciência e

tutos foram aprovados em Conselho de Minis-

Tecnologia. Esta Ação visa promover o desenvol-

tros, no dia 9 de janeiro. Este Instituto foi criado

vimento de novas TIC em saúde para melhorar a

com o apoio do IHMT, tendo o processo sido lide-

qualidade de vida no domicílio e reduzir os cus-

rado por Artur Correia (na foto), doutorando do

tos financeiros dos serviços de saúde. No IHMT,

Instituto, no âmbito das atividades da Rede de

o investigador encontra-se ainda a implementar

INSP da CPLP.

.

o projeto ePharmacare, que envolve a utilização
de tecnologias eHealth em farmácias, no contexto das doenças crónicas.
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Da esq., Nkanga Guimarães, Carlos Pinto de Sousa e Paulo Ferrinho

IHMT e Ordem dos Médicos de
Angola assinam acordo de formação

João “Huco” Monteiro como
Comissário na CEDEAO
O Secretário Executivo do Conselho Nacional

O Bastonário da Ordem dos Médicos de An-

de Luta contra a SIDA e membro do Conselho

gola, Carlos Alberto Pinto de Sousa, e o Diretor do

Consultivo do IHMT, João José Silva Monteiro, foi

IHMT, Paulo Ferrinho, assinaram um memorando

designado Comissário de Recursos Humanos na

de colaboração para a formação especializada de

Comunidade Económica dos Estados da África

médicos angolanos, a ter lugar num novo centro

Ocidental (CEDEAO).

.

de formação a inaugurar brevemente na Ordem. O
ato foi testemunhado por Nkanga Guimarães, médico consultor do Ministério de Saúde de Angola.

.

Da esq., a advogada Sónia Rugeiro Cruz, que tem apoiado a
Associação em regime pro bono, Deolinda Cruz, Inês Fronteira e
João Pinto, membros da direção da AAAIHMT

Criada Associação de Alunos e Amigos

Livro sobre Segurança Alimentar
disponível em versão eletrónica
O livro “Segurança Alimentar e Nutricional na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa:
Desafios e Perspectivas”, lançado a 9 de dezem-

A designação da Associação dos Antigos Alu-

bro no IHMT e organizado por Sónia Centeno

nos do IHMT foi alterada, a 20 de janeiro, através

Lima (IHMT), Agostinho Carvalho (Instituto Supe-

de escritura pública, para Associação de Alunos e

rior de Ciências da Saúde Egas Moniz), e Rosana

Amigos do IHMT. A AAAIHMT tem como objetivos

Magalhães e Luiz Eduardo Fonseca (Fundação

aglutinar os alunos e amigos do Instituto e moti-

Oswaldo Cruz), já está disponível para consulta

vá-los para o desenvolvimento de atividades de

e download no site do IHMT. O livro foi elaborado

carácter científico e cultural, promovendo ações

no âmbito dos trabalhos da Rede de Institutos

de solidariedade e cooperação.

Nacionais de Saúde da CPLP.
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Helminthologia Portugueza

por Jaques Barbut, tradução e adaptação
de José Mariano da Conceição Velloso.
Impresso em Lisboa, 1799.
Contém 11 estampas aguareladas.
Encadernado a coiro.

Da esq., João Miguel Duarte, Carlos Sangreman, José Luís Dória,
Renato Costa e Jacinto Almeida, membros da Comissão de
Assuntos Culturais da CPLP

Comissão Temática da CPLP
organiza exposição de fotografia
A 22 de janeiro, realizou-se uma reunião da
Comissão Temática de Assuntos Culturais da
CPLP, coordenada por José Luís Dória, responsável pelo Museu e Arquivo Histórico do IHMT, com
o objetivo de discutir a organização de uma exposição de fotografia intitulada “Cultura e Saúde:

Museu: Inv. IHMT 0000570
Biblioteca: PAR.BAR 09/2014
Dimensões: 24,8 X 19,5X 2cm).

Jaques Barbut (1776?-1799?), naturalista e
pintor inglês, publicou em Londres “The genera vermium exemplified…”, 1783, de onde foi
adaptada a Helmintologia Portuguesa.
Fr. José Mariano da Conceição Velloso (17421811), franciscano, professor e naturalista, teve
papel relevante como autor, tradutor e editor
de diversas obras sobre Ciências, Medicina,
Náutica, Desenho e Pintura, História e Poesia.
Nasceu em Minas Gerais e veio para Lisboa em
1790. Colaborou no Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda e na Academia Real das Ciências.
Fundou e dirigiu a tipografia do Arco do Cego,
de 1799 a 1801, onde publicou 83 títulos. Em
1808 regressou ao Rio de Janeiro, Brasil, onde
faleceu. A sua obra mais célebre é a “Florae Fluminensis”, de publicação póstuma (1825-1827).
A “Helmintologia Portuguesa…” ilustra e
contem descrições pioneiras, em português,
da ascáride vermicular, a ascaris lumbricoides
(lombriga). Entre outras curiosidades, descreve
e ilustra também a sanguessuga medicinal e as
fascíolas hepática e intestinal.

Arquitetura, Costumes, Natureza”.

.

Inscrições abertas
Curso de Tuberculose e
Micobactérias Atípicas
Realiza-se de 17 de março a 1 de abril.

Curso de Infeções
Sexualmente
Transmissíveis
Realiza-se de 17 de março a 1 de abril.
Candidaturas até 28 de fevereiro.

Siga as novidades do IHMT no Facebook

/IHMT.NOVA
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