
 

VIASEF: Cerimónia de inauguração de 
infraestrutura de alta segurança  
No dia 21 de junho realizou-se a cerimónia de 

inauguração do VIASEF – In vivo Arthropod 

Security Facility – uma infraestrutura de alta 

segurança (ACL3), localizada no Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical, da Universidade 

NOVA de Lisboa (IHMT-NOVA), que oferece à 

comunidade académica, científica e empresarial 

a possibilidade de desenvolver estudos nesta 

área. A iniciativa contou com a visita do ministro 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel 

Heitor, e com a participação virtual da homóloga 

angolana, Maria do Rosário Sambo. Assistiram à 

sessão online 145 pessoas dos países de expressão 

portuguesa e 50 acompanharam a transmissão 

em inglês. Saiba mais: https://bit.ly/3ydh5er.

Vacinas: IHMT-NOVA lança plataforma 
para combater desinformação 
O Imune.pt é uma plataforma digital sobre vacinação 

e imunização que tem como objetivo garantir o 

acesso a informação correta, fatual e idónea sobre 

vacinas, ajudando assim a que todos possam estar 

“imunes à desinformação”. A iniciativa do IHMT-NOVA, 

sob coordenação geral da subdiretora Filomena 

Martins Pereira, surge no contexto pandémico 

que atravessamos com o propósito de contribuir 

para a literacia em saúde e para a disseminação de 

informação rigorosa. Visite www.imune.pt.

COVID-19: Impacto nas doenças 
respiratórias crónicas nos países CPLP  
O IHMT-NOVA, em colaboração com a GARD, 

GARD-Portugal e a CPLP organizaram a 22 junho 

a Conferência online “O impacto da COVID-19 

nas doenças respiratórias crónicas nos países da 

CPLP". Esta iniciativa teve o apoio da APAH. Saiba 

mais aqui: https://bit.ly/2SLUd6y.

“Dedico esta medalha a todas as 
famílias migrantes no mundo”  
A Medalha de Ouro do 50º Aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 

entregue à professora do IHMT-NOVA, Maria do 

Rosário Martins, no dia 7 de julho, na Assembleia 

da República. A medalha distinguiu o 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. Saiba mais: 

https://bit.ly/3yA16ay.
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Partilhar conhecimento sobre ciência
O centro de investigação Global Health and 

Tropical Medicine (GHTM), do IHMT-NOVA, 

marcou presença no Encontro de Ciência 2021, 

nos dias 28, 29 e 30 de junho. A iniciativa contou 

com as palestras de Jaime Nina sobre Saúde e 

Ciências Médicas,  e de Henrique Silveira que 

explicou os progressos do projeto de criação 

de refeições artificiais para mosquitos sem 

utilização de sangue. O subdiretor do IHMT-NOVA 

e coordenador científico do Centro de Ciência 

LP, Miguel Viveiros, fez a intervenção inicial da 

sessão “Ciência LP, centro de categoria 2, sob 

os auspícios das UNESCO, balanço e desafios”  

e a diretora executiva deste mesmo centro 

que tem sede no IHMT-NOVA, Susana Catita, 

moderou o painel “Horizontes Cooperativos 

- Revitalizar a Cooperação”. Assista ou reveja 

aqui: https://bit.ly/36lEpul. Na iniciativa foram 

também apresentados vários e-posters e uma 

demonstração para dar a conhecer o Biobanco do 

IHMT. O vídeo pode ser visualizado aqui: https://

bit.ly/2TNRWbB. .

OMS: Encontro para debater 
estratégias para eliminação da doença 
do sono 
Decorreu entre 1 e 3 de junho 2021 a reunião 

“Fourth WHO stakeholders meeting on Human 

African Trypanosomiasis  elimination”, que contou 

com de mais de 90 participantes de todos os 

países endémicos e entidades académicas, 

institucionais e filantrópicas envolvidas no 

processo de eliminação da doença do sono. 

Jorge Seixas apresentou o relatório de atualização 

das atividades do grupo de trabalho da OMS 

“Integration of New Tools into National and Global 

Policies”, do qual é presidente desde 2014. O foco 

da apresentação  centrou-se nos progressos do 

desenvolvimento e implementação dos dois 

novos medicamentos orais para tratamento da 

Tripanossomose Humana Africana: fexinidazole e 

acoziborole..

Ana Jorge e Jorge Simões participam 
no XI Ciclo de Debates sobre Bioética, 
Diplomacia e Saúde Pública
A presidente do Conselho do IHMT-NOVA, Ana 

Jorge,  e o professor do instituto Jorge Simões 

participaram, no dia 17 de junho, como oradores 

no “XI Ciclo de Debates sobre Bioética, Diplomacia 

e Saúde Pública: Doenças Negligenciadas”, 

organizado pelo Núcleo de Estudos em Bioética e 

Diplomacia em Saúde (Nethis) e a Fiocruz Brasília). 

Assista ao Webinar aqui: https://bit.ly/3hGhejV.

CPLP: Os desafios atuais da malária 
O diretor do IHMT-NOVA, Filomeno Fortes, foi 

um dos palestrantes do Curso online Fosun 

Pharma sobre os “Desafios Actuais do Manuseio e 

Prevenção da Malária”, que decorreu nos dias 30 de 

Junho, 1 e 2 de Julho. Os principais destinatários 

desta formação foram os profissionais e estudantes 

de Saúde e Medicina dos países da CPLP..
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Participação do CGIC no 4º Encontro 
Luso-Brasileiro de História da Medicina 
Tropical
Paula Saraiva, Coordenadora do CGIC - Centro 

de Gestão de Informação e Conhecimento,  

participou com  a comunicação  “Museu dos 

Sentidos:  comunicar a ciência e o património 

de saúde no Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical” no 4º Encontro Luso-Brasileiro de História 

da Medicina Tropical. O encontro,   organizado 

pelo Departamento de Medicina Preventiva 

da Universidade de São Paulo; pelo Centro 

Interuniversitário de História das Ciências e da 

Tecnologia (CIUCHT), da Universidade de Lisboa 

e da Universidade Nova de Lisboa, e pela Casa de 

Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz (Rio de 

Janeiro), realizou-se a partir de São Paulo, Brasil, 

entre os dias 21 e 24 de junho de 2021, em formato 

virtual..

COVID-19: Ricardo Parreira esclarece 
sobre segurança e efetividade das 
vacinas
O professor do IHMT-NOVA, Ricardo Parreira, foi 

o orador principal do painel  “Vacinas contra a 

COVID-19: um olhar sobre o mundo e Moçambique” 

no âmbito da II Conferência Científica sobre 

COVID-19 que decorreu nos dias 16 e 17 de junho, 

em formato online e presencial na cidade de 

Maputo. Assista aqui (minuto 2:16:10): 

https://bit.ly/36iQyQI.

Inês Fronteira nomeada para o Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida
A professora do IHMT-NOVA, Inês Fronteira, foi 

nomeada a 9 de junho membro do Conselho 

Nacional de Ética para as Ciências da Vida, órgão 

consultivo independente que funciona junto da 

Assembleia da República e que tem por missão 

analisar os problemas éticos suscitados pelos 

progressos científicos nos domínios da biologia, da 

medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida. 

Para além de Inês Fronteira, o Governo nomeou mais 

quatro membros para este órgão consultivo: Rosalvo 

Almeida, Paula Freitas, Inês Godinho e Boaventura 

Sousa Santos..

IHMT-NOVA marca presença no 1º 
Congresso Internacional de Medicina da 
UPRA
Os  professores do IHMT-NOVA Filomeno Fortes, 

Miguel Viveiros, Filomena Martins Pereira, 

Jorge Seixas, Cláudia Conceição e Luís Varandas 

participaram como moderadores e oradores em 

diferentes sessões do 1º Congresso Internacional 

de Medicina  da UPRA – Universidade Privada de 

Angola, sob o tema Desafios da Saúde Pública, que 

decorreu entre 8 e 9 de julho 2021. O IHMT-NOVA 

e a La Cooperativa Humanitária foram também 

parceiros na sessão online pré-congresso intitulada 

“Introdução às Emergências Humanitárias” (6 

de julho). O instituto dinamizou igualmente o 

curso pré-congresso sobre “Biossegurança em 

Laboratório” (7 de julho). .
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DATA: 1904 | DIMENSÕES: a e b - Alt. 54 cm. Lar. 40 cm 

INVENTÁRIO: MUSEU: a - IHMT.0000200; b - IHMT.0000201 

Formação de Combate a incêndios
Na perspetiva de proporcionar formação em 

segurança no trabalho, um grupo de colaboradores 

do IHMT-NOVA participou, no final de maio, na 

segunda ação de formação, na Escola do Regimento 

de Sapadores Bombeiros, intitulada Combate a 

Incêndios - Meios de 1ª Intervenção..

Troca de experiências entre Portugal e 
Cabo Verde
A coordenadora da Unidade de Pós-graduação da 

Universidade de Cabo Verde, Manuela Furtado, 

veio visitar a Divisão Académica do IHMT-NOVA,  

entre os dias 14 a 18 de junho 2021, no âmbito da 

mobilidade ICM Staff Erasmus +. .

Candidaturas aos mestrados abertas 
até 21 de julho  
A segunda fase de candidaturas aos mestrados 

do IHMT-NOVA está aberta até 21 de julho.  Saiba 

mais aqui: https://bit.ly/3ArQ1df.
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Fundada por carta de lei de 24 de abril de 1902 a 
Escola de Medicina Tropical ficou instalada no corpo 
nascente da Real Fábrica da Cordoaria, à Junqueira, 
depois de uma brevíssima passagem pelo Instituto 
Bacteriológico Câmara Pestana, enquanto aguardava 
a adaptação daquelas dependências. Antecedendo a 
sua fundação havia já, na Escola Naval, desde 1887, 
o ensino de Higiene Naval e Colonial e de Patologia 
Exótica. 

Com a mesma data de fundação, 24 de abril de 
1902, foi igualmente criado o Hospital Colonial, que 
ocupou também uma parte da Cordoaria. Ambas as 
instituições tinham Direção comum, e as enfermarias 
hospitalares serviam o ensino prático, assim como os 
laboratórios da Escola apoiavam a clínica do hospital. 

Em 1925, o Hospital iniciou, com o “Pavilhão de 
Macau”, a transição para edifícios próprios, o que de-
correu por várias fases e em anos diversos, principal-
mente entre 1948 e 1957, quando tinha a designação 
de Hospital do Ultramar (hoje é o Hospital de Egas 
Moniz). 

Porém, a Escola de Medicina Tropical só teve ins-
talações próprias em 1958, também na rua da Jun-
queira. Era então o Instituto de Medicina Tropical. 

O primeiro Regulamento da Escola, de dezembro 
de 1902, dividiu o ensino por 3 cadeiras: Patologia e 
Clínica; Higiene e Climatologia; Bacteriologia e Pa-
rasitologia, todas com componente teórico e compo-
nente prático. 

As fotografias reproduzidas, datadas de 1904, ates-
tam dois momentos do ensino na Escola de Medicina 
Tropical - uma aula prática e uma aula teórica. Algum 
mobiliário, mapas e equipamentos representados es-
tão ainda em uso no atual Instituto de Higiene e Me-
dicina Tropical.

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Aulas na Escola de Medicina Tropical. Fotografias

   


