
Maria do Rosário Martins distinguida 
com medalha de ouro do 50º 
aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem
O Júri do Prémio Direitos Humanos 2020 

deliberou que fosse atribuída a medalha de 

ouro comemorativa do 50.º aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, à 

professora catedrática do IHMT-NOVA Maria do 

Rosário Oliveira de Martins, pelo seu trabalho de 

coordenação no primeiro estudo comparativo em 

Portugal sobre as consequências da Covid-19 em 

famílias imigrantes e de nacionalidade portuguesa 

no concelho da Amadora. Elvira Fortunato, 

cientista e professora catedrática da FCT NOVA, 

e David Rodrigues, da Associação Nacional de 

Docentes de Educação Especial, também foram 

distinguidos. Saiba mais: https://bit.ly/3t2cgC8.

A pandemia na vida das mulheres
A  diretora da Unidade de Saúde Pública 

Internacional e Bioestatística do IHMT-NOVA, Ana 

Abecasis,  participou como oradora num evento  

da British Columbia Institute of Technology, no 

dia 8 de março,  para celebrar o Dia da Mulher. 

Em debate esteve o tema da pandemia COVID-19 

na vida das mulheres:  os efeitos na saúde, na 

educação, na gestão de tarefas, desigualdades, 

impacto no teletrabalho, mulheres como 

cuidadoras informais e o futuro pós-pandemia..

Projeto que tem IHMT-NOVA como 
anfitrião vence bolsa Marie Curie
O projeto valOH, que tem o IHMT-NOVA como 

instituição anfitriã, foi selecionado para uma bolsa 

no âmbito da Marie Sklodowska-Curie Actions. 

Liderado pela investigadora Sara Martins, com a 

supervisão do professor do IHMT-NOVA Thierry 

Mertens, o projeto visa investigar o valor social das 

abordagens One Health (Uma Só Saúde), usando 

uma perspetiva abrangente dos benefícios gerados 

pelo controle de doenças na interface homem-

animal-ecossistema. Saiba mais aqui: https://bit.

ly/3t4tH4Q.

GHTM/IHMT recebe estatuto de 
Laboratório Associado
O estatuto surgiu no contexto da proposta aprovada 

REAL – Associated Laboratory in Translation and 

Innovation Towards Global Health. Saiba mais: 

https://bit.ly/3t0JrG8.
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INVENTÁRIO: IHMT.0000130

Política de Ciência Aberta para a UE
“Ciência Aberta: a política da UE” foi o tema da 

GHTM session proferida pelo professor Philip 

Havik, que elucidou sobre os planos da União 

Europeia para a Ciência Aberta, abordando os 

diferentes modelos e as suas aplicações, assim 

como os desafios desta complexa transição que se 

avizinha. A sessão decorreu a 23 de fevereiro, com 

a moderação do subdiretor do IHMT-NOVA, Miguel 

Viveiros. Para saber mais: https://bit.ly/3kWlbCg.

Curso de Resposta a Emergências 
Humanitárias decorre em maio e junho
A ação humanitária ou a resposta às crises 

humanitárias é uma grande oportunidade de 

trabalho e aprendizagem pessoal, na qual os 

profissionais de todas as áreas podem contribuir 

com os seus conhecimentos. Esta contribuição 

será maior e melhor se estes profissionais tiverem 

uma formação mais específica sobre este tema. O   

Curso  de Respostas a Emergências Humanitárias 

(pós-laboral), promovido pela La Cooperativa 

Humanitária e o IHMT-NOVA, tem como objetivo 

capacitar e formar profissionais para a atuação em 

situações de emergência humanitária, dando a 

conhecer os principais elementos e os problemas 

de saúde e humanitários que sofrem as populações 

vítimas de conflitos, epidemias, crises nutricionais e 

desastres naturais nos países em desenvolvimento. 

Calendário: 5, 12, 19, 26 de maio e 2 junho. 

Saber mais: https://bit.ly/2Ov1cOS.
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Exemplar proveniente da Guiné-Bissau. Inte-
gra a Coleção de Nutrição do Museu do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical.

O óleo de palma, azeite ou óleo de dendém, 
como também é designado, é extraído do fruto 
da palmeira Elaeis guineensis, ou palmeira den-
dém, originária da África Ocidental, mas hoje 
igualmente presente noutros continentes como 
na América do Sul – Brasil, onde foi introduzi-
da no século XVI, na Colômbia e no Equador, ou 
também na Ásia, na Malásia e Indonésia, os dois 
países que ocupam atualmente os lugares de topo 
enquanto produtores mundiais de óleo de palma.

A produção do óleo de palma tem elevada ren-
dibilidade, que ronda as 6 toneladas de óleo por 
hectare de plantação de palmeiras, uma taxa dez 
vezes superior à de outras oleaginosas vegetais, 
mas, este facto, levanta problemas na gestão das 
áreas para plantação da palmeira dendém, em 
substituição das florestas indígenas e com prejuí-
zo no equilibro dos habitats da flora e fauna. 

Com conservação fácil e resistente ao ranço, 
a principal utilização do óleo de palma tem sido 
na gastronomia e na indústria alimentar, embora 
também seja usado para cosméticos, na produção 
de sabões e velas, de artigos vulcanizados e até 
como lubrificante e combustível. 

Ler mais:
https://www.ihmt.unl.pt/oleo-de-palma/
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Peça do Mês
Óleo de Palma


