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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-NOVA). Esta Institui-

ção é um produto da evolução da Escola de

Medicina Tropical de Lisboa fundada em 1902,

o que lhe confere atributos de dignidade secu-

lar e grande prestígio internacional nos quais a

partir de agora se devem sentir como parte in-

tegrante.

No corrente ano, o IHMT comemora 120 Anos

de existência, um marco para ser relembrado e

partilhado com os estudantes do ponto de vis-

ta memorial, académico e científico. Em 2023,

a Universidade NOVA de Lisboa comemora o

seu 50º Aniversário e o IHMT solidarizar-se-á

a esta efeméride, organizando alguns eventos

dos quais destacamos um Congresso

Internacional de Medicina Tropical, pelo que

apelamos desde já ao vosso engajamento ativo.

Após o período crítico da pandemia Covid-19,

o IHMT-NOVA restabeleceu a sua dinâmica de

trabalho normal, recomendando, no entanto, 

Arrogamos o dever do cum primento dos Estatutos

do Instituto, do seu Regulamento de Serviços e do

respeito por toda a comunidade. Apelamos a que

desempenhem com responsabilidade e zelo as

vossas tarefas, e defendam com ética e disciplina

os vossos direitos, em perfeita integração e

interação institucional.

sempre que possível o cumprimento de

medidas de higiene e segurança.

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

contribuição para o reforço e divulgação

do seu espólio científico.

O Diretor

Filomeno Fortes

4



Esta missão traduz-se no desenvolvimento de atividades nas áreas
do ensino, da investigação e da cooperação 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, ensino e clínica das doenças tropicais. Mais recentemente,
evoluiu para uma abordagem integrada, desde o nível molecular
aos sistemas globais de saúde, que se encontra traduzida nas
atividades do centro de investigação Global Health and 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 ambientais, que congregam quatro grupos
de investigação: Doenças e Organismos Patogénicos Transmitidas
por Vetores - VBD; Tuberculose, VIH e Doenças e Organismos
Patogénicos Oportunistas - THOP; Saúde das Populações, Políticas
e Serviços - PPS; Cuidados de Saúde Individual - IHC).

A investigação interliga-se com programas de mestrado e 
 doutoramento e atividades de assessoria técnica a ministérios da
saúde, em Portugal e na Comunidade 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.

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 equitativa, sustentável e com respeito
pela diversidade.
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Como chegar

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

estacionamento pagos: um subterrâneo em frente ao IHMT e

outro em frente ao Centro de Congressos de Lisboa.

Localização:
Rua da Junqueira 100 | 1349-008 Lisboa

click
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Ano letivo
2022-23

28 de abril de 2023 (data oficial de entrega de

dissertações de 1 semestre)

16 de outubro de 2023 (data oficial da entrega

de dissertações de 2 semestres)

Calendário Escolar

Início: 3 de outubro 2022

Abertura oficial: Outubro 2022

1º Semestre: 3 de outubro de 2022 a 28 de

fevereiro de 2023

2º Semestre: 1 de março a 30 de setembro de

2023

Data de Termo do Ano Letivo 2022/23: 30 de

setembro de 2023

Data de entrega de Dissertação de Mestrado: 

Data de entrega de Tese de Doutoramento: 16 de

outubro de 2023 (data oficial de entrega de Tese)

Consultar calendário

Férias Escolares

Natal: 19 de dezembro 2022 a 2 janeiro de 2023

Carnaval: 20 e 21 de fevereiro de 2023

Páscoa: 6 a 10 de abril de 2023

Verão: 1 a 31 de agosto de 2023

Feriados e Eventos IHMT

3 outubro: Sessão de Acolhimento aos novos

alunos

5 outubro: Implantação da República

1 novembro: Dia de Todos os Santos

4 novembro: Sessão Solene de Abertura do Ano

Letivo

1 dezembro: Restauração da Independência

8 dezembro: Dia da Imaculada Conceição

9 dezembro: 13ª Jornadas Científicas do IHMT

25 dezembro: Natal

1 janeiro: Dia de Ano Novo

21 fevereiro: Terça-Feira de Carnaval

7 abril: Sexta-Feira Santa

9 abril: Páscoa

25 abril: Dia da Liberdade

1 maio: Dia do Trabalhador

3 maio: Dia Aberto do IHMT

8 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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O IHMT e as pessoas

Direção

divisão académica

Filomeno Fortes

Diretor

director@ihmt.unl.pt

Miguel Viveiros

Subdiretor para a

Investigação, Cooperação

e Qualidade

MViveiros@ihmt.unl.pt

Filomena Pereira

Subdiretora para o Ensino,

Comunicação e Gestão do

Conhecimento

flmpereira@ihmt.unl.pt

Teresa Margarida Pires

Administradora Executiva

tmpires@ihmt.unl.pt

Ana Varão

Chefe de Divisão

ana.varao@ihmt.unl.pt

Eduardo Pedro

secensino@ihmt.unl.pt
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identificação e acesso do aluno
        Cartão de aluno

O aluno do IHMT/NOVA tem direito a um cartão, emitido pelo

Banco Santander Totta, numa parceria estabelecida entre o IHMT e

o Santander Universidades. O cartão é também utilizado como

acesso ao estacionamento.

        Conta de e-mail

O aluno inscrito nos cursos de Mestrado e Doutoramento tem

acesso a uma conta de e-mail institucional.

        Plataforma Moodle

Com as credenciais de acesso conferidas pela Divisão Académica,  o

aluno inscrito nos cursos de Mestrado e Doutoramento tem acesso

à plataforma Moodle, onde estão disponíveis os conteúdos dos

cursos.

       Wireless

Ligue-se à rede IHMT ou IHMT-NOVA 

Password: TR0p1caL

gabinete de informática

António Pedro de Sá

Coordenador

informatica@ihmt.unl.pt
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Laura Neto

secensino@ihmt.unl.pt

Carlos Rodrigues

informatica@ihmt.unl.pt

A sua password do IHMT expirou?
Quer instalar a VPN, Office ou SPSS?

Não sabe como aceder ao Moodle?

Scan me



Normas gerais e

Esteja atento às comunicações do IHMT, as quais são efetuadas através do e-mail institucional. A
evolução da situação epidemiológica da COVID-19, apesar da estabilidade atual, pode levar a
alterações de planos de aulas ou de deslocações.

Mantenha-se informado sobre as recomendações das Autoridades de Saúde portuguesas e as suas
imposições legais.

Mantenha a etiqueta respiratória e a lavagem/desinfeção regular das mãos.

Sempre que possível, promova o arejamento regular das salas, nos espaços ocupados por mais do
que uma pessoa, e mantenha, de preferência, as portas e janelas abertas.

Mantenha a monitorização dos sintomas e em caso de dúvida de infeção respiratória use máscara.

Nas aulas em regime online que façam uso de videoconferência, o artigo 9º do Regulamento Geral
de Proteção de Dados Pessoais (RGPD) - Ensino e Avaliação a Distância da NOVA, indica que “os
estudantes, docentes e funcionários devem compreender que o recurso a tecnologias com recolha
de imagem implica uma responsabilidade adicional, impondo a todos um compromisso e exigências
de urbanidade e decoro adicionais, na seleção dos espaços para participar das sessões, bem como na
sua atitude e postura durante a mesma.” 

No que respeita à possibilidade de gravação das aulas online, o RGPD isenta o docente de solicitar o
consentimento prévio dos alunos para gravar as aulas, embora seja vivamente recomendado
informar previamente os participantes de que a sessão irá ser gravada. Isenta também o aluno de ter
a sua câmara ligada, desde que assim o solicite ao docente.

O estudante não está autorizado, por Lei, a gravar aulas. Esta prática só poderá acontecer com
expressa autorização do docente e conhecimento dos participantes da sessão.

Para participarem das aulas teóricas, o aluno deve providenciar o acesso à rede banda larga de
internet e às ferramentas necessárias, nomeadamente a Plataforma Moodle e o sistema Zoom.

 

 

medidas estruturais
ano académico 2022-23
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COVID-19
VACINAÇÃO

Centro de Saúde Freguesia de Belém 

Unidade de Saúde Familiar Descobertas

Rua Fernão Mendes Pinto Nº19

 1400-145 | Lisboa

     +351 213039090 | 213039091

Horário: Dias úteis das 08:00 às 20:00

Na medida em que a vacina contribui para a diminuição das formas graves e da transmissão da SARS-

CoV-2 e que a direção do IHMT está preocupada com a saúde de todos, agradecíamos que se vacinasse.

Se tiver alguma dúvida, em relação a este assunto, por favor veja toda a informação sobre as vacinas

COVID-19 na plataforma imune.pt ou coloque a sua questão por email para a Divisão Académica

(secensino@ihmt.unl.pt).

Se o aluno já for utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá dirigir-se ao centro de vacinação ou

proceder à inscrição através da seguinte página: https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-

agendamento/, bem como recorrer aos regimes de casa aberta.

https://www.imune.pt/
mailto:secensino@ihmt.unl.pt
https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/


Qualidade do ensino

O IHMT, em linha com o projeto NOVA SIMAQ, iniciou a

implementação de todos os vários instrumentos de moni-

torização da Qualidade, desde 2019-2020. 

Todos os questionários aplicados no IHMT têm em vista a

melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem

e da instituição em si. Todo o processo é de caráter

facultativo e anónimo.  Os resultados obtidos através das

respostas aos questionários são tratados pelo Gabinete

de Qualidade (GQ) que elabora um relatório divulgado na

página da Qualidade. 

As respostas a estes questionários são fundamentais para

os Coordenadores tomarem consciência dos pontos

fortes e das limitações das UC que lecionam e/ou dos

Cursos que coordenam. 

As contribuições dadas pelos estudantes, em anos

anteriores, foram consideradas, discutidas e convertidas

em propostas de melhoria que são registadas e

monitorizadas pelo GQ. Por exemplo, o intervalo de

tempo entre a entrega da Tese e a respetiva Defesa foi

bastante criticado, nesse sentido o Conselho Científico

tomou medidas para agilizar o processo e diminuir esse

intervalo de tempo.

 

Não deixem de contribuir com a vossa opinião!
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Serviços doIHMT

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 os  Serviços Académicos

no 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 - 17h00

Localização: Piso -1
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Salas e

Recursos

     Biblioteca

     Museu

     Entomoteca

     Biotério

     Insetários

     Malacoteca e outras coleções biológicas

     Sala Cambournac

Área de convívio e estudo para os alunos

Sala de Leitura 01.14 – piso -1

Átrios centrais dos pisos 2 e 3

Ala poente do piso 1

Equipamentos

Sala de convívio/refeição

Localização: Piso -1

Equipamentos de utilização livre: frigorífico;

microondas; cacifos; máquinas de vending

Estacionamento

Mediante pagamento, os alunos têm acesso ao

estacionamento.

Entrada do estacionamento

Edifício principal

Biotério
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Salas de Aula - Piso 1

        Sala de aula 1.06

         Sala dos computadores

Salas de Aula - Piso 0

        Aula Magna

         Fraga de Azevedo

         Salas de aula 0.51 e 0.59

Salas de Aula - Piso 2

        Anfiteatro  1

         Anfiteatro 2

         Laboratórios

        

        Laboratórios (pisos 2 e 3)

        Laboratório (piso 2)
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Alojamento

Os Serviços de Ação Social (SASNOVA) possuem três residências universitárias

para uso dos alunos, com preferência para bolseiros portugueses e estudantes

estrangeiros de programas de mobilidade:

    Residência Universitária Fraústo da Silva

    Residência Universitária Alfredo de Sousa

    Residência Universitária do Lumiar

    Alojamento de verão

    Outras ofertas de alojamento

Candidaturas ao alojamento: Consultar formulário e regulamento online em

https://sas.unl.pt/alojamento/

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 estudantes do Brasil podem obter no seu país o Certificado de Direito à

Assistência Médica - CDAM, para serem abrangidos pelo sistema de saúde português.

Os restantes estudantes em mobilidade cujos países de origem não possuam acordos 

 com Portugal que abranjam o Sistema Nacional de Saúde, 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. 

Marcação de Consultas: 2ª a 6ª Feira - 10h00-12h00 e 14h00-17h00

      +351 213 715 600 | @ saude@unl.pt

https://sas.unl.pt/saude/

Serviçosda NOVA

https://sas.unl.pt/alojamento/residencia-frausto-da-silva/
https://sas.unl.pt/alojamento/residencia-alfredo-de-sousa/
https://sas.unl.pt/alojamento/residencia-do-lumiar/
https://sas.unl.pt/alojamento/alojamento-de-verao/
https://sas.unl.pt/alojamento/outras-ofertas-de-alojamento/
https://sas.unl.pt/alojamento/
https://sas.unl.pt/saude/


Alimentação

Os SASNOVA dispõem de três cantinas e de duas cafetarias localizadas nos campus universitários. Os

alunos da NOVA têm acesso a todas a unidades dos SASNOVA e às unidades de alimentação dos outros

estabelecimentos de ensino superior público de Lisboa: Universidade de Lisboa e Instituto Politécnico

de Lisboa.

Mais informações: https://sas.unl.pt/alimentacao/

Bolsas

A Universidade NOVA de Lisboa proporciona aos seus estudantes o acesso a diversos apoios

financeiros em colaboração com a Direção Geral do Ensino Superior (DGES), com protocolos com

empresas, instituições e indivíduos, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades para um

bem comum – o acesso à formação superior. As Bolsas de apoio social foram constituídas com o objetivo

de colmatar as necessidades dos estudantes cuja situação económica familiar dificulta ou impede a

continuação dos estudos superiores.

Assim, os estudantes da NOVA têm à sua disposição diversos tipos de apoio financeiro:

     Bolsas de Estudo da Direção Geral Ensino Superior (DGES) 

     Subsídio de Emergência

     Bolsas de Mérito

     Bolsas Geração NOVA 

     Outras Bolsas

Mais informações: https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/

Atividades Lúdicas e desportivas

     Desporto

Os SASNOVA promovem a prática de desporto e outras atividades físicas junto da comunidade

académica, procurando contribuir para uma integração mais fácil e a um estilo de vida mais saudável nos

nossos estudantes.  Atividades como caminhadas, treino funcional, yoga, pilates, surf, bodyboard,

canoagem, natação, ciclismo, atletismo, escalada, esgrima, hóquei, ténis, badminton, tai chi chuan, judo,

karaté, tiro com arco, voleibol, basquetebol, entre outras, estão disponíveis em:

https://sas.unl.pt/desporto/actividade-fisica-e-de-lazer/

     Cultura

Os SASNOVA promovem, dinamizam e divulgam a cultura junto da comunidade académica, procurando

contribuir para a formação integral dos estudantes através da música, fotografia , escrita , caminhadas e

workshops. Mais informações: https://sas.unl.pt/cultura/
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https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsas-dges/
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https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsasdemerito/
https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsasgeracaonova/
https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/bolsasgeracaonova/
https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/outras-bolsas/
https://sas.unl.pt/bolsas/bolsas-de-estudo/
https://sas.unl.pt/desporto/actividade-fisica-e-de-lazer/
https://sas.unl.pt/cultura/


Ofertacomplementar
Formação transversal

As formações transversais têm como objetivo abordar temas ou questões que, frequentemente, e ao

longo dos anos, foram sendo identificadas como preocupações comuns a alunos dos diferentes

programas e importantes para o desenvolvimento de atividades pedagógicas.

 A cada trimestre há novas ofertas, a maioria gratuitas, dirigidas a toda a comunidade académica,

funcionários e colaboradores do Instituto. 

Mais informações: https://www.ihmt.unl.pt/course-type/formacao-transversal/

     Curso de língua inglesa

Uma parceria do IHMT com o NowClub disponibiliza três opções de cursos totalmente online com

diferentes durações, destinados aos estudantes, funcionários, bolseiros e colaboradores do Instituto.

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 licenciaturas e pós-graduações da NOVA, oferecendo

cursos de proficiência em mais de 30 línguas.

Mais informações: https://ilnova.fcsh.unl.pt/

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

Curso de língua portuguesa para estrangeiros - Portuguese as a foreign language

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa organiza Cursos de

Língua e Cultura Portuguesa destinados a todos os estudantes, inclusive de Erasmus e Erasmus Mundus. 

Mais informações: https://ple.fcsh.unl.pt/en/start/

@ cursoportugues@fcsh. unl.pt

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 interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; fomentar a partilha das melhores práticas

entre os programas doutorais e promover a cooperação interinstitucional, potenciando a colaboração

entre estudantes e docentes.

Mais informações: https://www.unl.pt/ensino/nova-escola-doutoral

@ nova.doctoral.school@unl.pt
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Contatos úteis

Universidade NOVA de Lisboa

     Reitoria

Localização: Campus de Campolide | 1099-085 Lisboa

     +351 213 715 600 | 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 | 213 715 672

https://sas.unl.pt/ | @ sasnova@unl.pt

     Provedor do Estudante da NOVA

Professora Doutora Teresa Araújo

     +351 213 715 615

@ provedordoestudante@unl.pt

     Nº Europeu de Emergência

     112

      Elogios, sugestões e/ou reclamações

@ apoio.aluno@ihmt.unl.pt

https://www.ihmt.unl.pt/qualidade/  (formulário no separador "elogios,

sugestões e/ou reclamações")
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Seja bem-
vindo!

INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL
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