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NOTA DE ABERTURA

A presente edição da Newsletter da OMC visa dar a conhecer aos Associados as principais atividades e missões 
assumidas pela nova Direção da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos ao longo deste primeiro semestre de 
2019. Um ano cheio de eventos e no qual estamos empenhados na construção das bases para vencer os 
novos desafios que a classe médica enfrenta. Pretende-se que este seja um dos meios de mais e melhor 
informação sobre a implementação do programa de atividades da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, 
os eventos que participa, as parcerias e cooperações assinadas e também informações relevantes para os 
médicos. Boa leitura.
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Reflexão do Bastonário
A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos (OMC) elegeu a 
24 de novembro de 2018, a 5ª Direção Nacional, vinte 
anos após ter sido criada. 
Neste centésimo dia da nossa investidura nas funções 
diretivas da OMC, atemo-nos numa reflexão sobre 
a nossa Organização e o saldo não poderia ser mais 
gratificante e encorajador: ao longo destes quase 21 
anos de existência, a OMC, incontestavelmente, regista 
avanços que muito nos honra e nos dignifica, enquanto 
classe. 
A OMC tem sido isto: um importante instrumento de 
promoção e coesão da classe, um agente catalisador 
da profissão médica e defensor da medicina em Cabo 
Verde. 
Enquanto soldados ao serviço da saúde devemos 
continuar, sempre, engajados e delineando estratégias 
para conquistarmos com honra o lugar que pretendemos 
ter, com mérito, na política social e profissional da nossa 
Nação.
Desde logo, o empenho e a dedicação, mas também 
esforços institucionais - quiçá, a um tempo - no sentido de 
valorizar de modo crescente e ininterrupto a formação e 
o saber, pois, só assim o sistema de saúde cabo-verdiano 
poderá alcançar os patamares de excelência exigíveis.
Estamos em crer que ninguém jamais recomendaria 
como caminho a trilhar, a ignorância aos desafios que o 
sector da medicina enfrenta e, naturalmente, afetam a 
classe médica. Seria um péssimo prenúncio, um trajeto 
sinuoso para quem deseja e tem a responsabilidade de 
construir um futuro digno, risonho. 
O carácter exigente da profissão médica, o dia-a-
dia não raras vezes desgastante do médico, o obriga 
incessantemente a superar os seus limites. Tudo isso 
enobrece a profissão e a classe. 
Todavia são atributos que, por si, não devem envaidecer 
o profissional. Antes de tudo, deve-se bater pela 
promoção de uma carreira bem-sucedida, assente no 
conhecimento e focada em melhor servir  a população, 
sem descurar, naturalmente, a sua própria saúde e o seu 
bem estar.
É consensual a necessidade de um planeamento 
conjunto capaz de resolver definitivamente os problemas 
do sector e da classe. Só assim o sistema nacional de 
saúde estará em condições de dar resposta às reais 
necessidades da população cabo-verdiana.
Ao nível mundial, vivem-se tempos extraordinários, 

frutos do desenvolvimento e do progresso científico. 
Este bem, inequivocamente valioso, deve ser igualmente 
distribuído aos médicos cabo-verdianos. E os caminhos 
para lá chegar são sobejamente conhecidos: desde 
logo a investigação científica, passando pela formação 
contínua, ou mesmo pela especialização, entre outros. 
Isso tudo permitindo que os nossos profissionais tenham 
a possibilidade de se manter atualizados, capazes de 
influenciar positivamente a medicina em Cabo Verde, 
com valores adequados ao estado da arte.
O investimento na especialização médica permitirá não 
só ter uma medicina mais competente, como também 
médicos satisfeitos relativamente à sua vocação e 
capacidade técnica. 
Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, a cobertura 
médica atualmente é feita em mais de 50% por médicos 
não especialistas, mas que anseiam pela oportunidade 
de se especializarem. Significa que temos aqui um vasto 
campo para trabalhar. 
Não restam dúvidas que o investimento na formação 
e capacitação do médico é o caminho certo para a 
promoção e melhoria de saúde dos cabo-verdianos. 
É neste sentido que a OMC elegeu a capacitação como 
uma das prioridades do seu mandato, e estamos a agir 
neste sentido: temos realizado encontros com parceiros 
internacionais e nacionais para concretizarmos 
este desafio. Destacamos o encontro com a Ordem 
dos Médicos de Portugal, Hospitais e Associações 
Portuguesas de Saúde e com o Ministério da Saúde 
e Segurança Social. Temos vindo a obter progressos 
ao longo dos contactos com esses parceiros, o que 
nos encoraja a diligenciar no sentido do reforço das 
nossas relações institucionais com congéneres nossas e 
instituições afins de outros países. 
Internamente, a OMC tem feito esforços meritórios 
para manter atualizados e informados os seus órgãos e 
torná-los ativos, regulamentados e funcionais. Iremos, 
através dos Colégios de Especialidades, padronizar os 
procedimentos de reconhecimento e validação das 
especialidades. Reputamos de muito positiva a eleição 
dos Colégios de Especialidades e pretendemos que eles 
sejam órgãos cada vez mais fortes e edificados da OMC, 
reconhecidos por todos os parceiros. 
O investimento na saúde e nos médicos Cabo-verdianos, 
essencial na nossa sociedade, deve ir para além da 
formação académica. Consideramos fundamental 
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apostar em áreas como a gestão e o direito aplicados à 
saúde, de modo a dotar o médico de instrumentos que 
lhe permita responder melhor aos atuais desafios que a 
pratica médica lhe impõe.
Iremos investir forte e consistentemente na imagem 
do Médico e continuaremos a introduzir melhorias 
expressivas na sua qualificação, enquanto técnico e 
profissional de destaque na sociedade. A excelência do 
médico deve ser reconhecida na sociedade e sobretudo 
no seio da classe. 
Estamos a delinear estratégias no sentido de mobilizar 
todos os médicos e promover uma verdadeira união 
da classe e a maior participação de sempre nas causas 
relevantes e comuns a todos.
Saudamos a participação progressiva dos médicos nos 
eventos realizados na OMC. Mas queremos sempre 
mais.
Acreditamos que, em diversas situações, a nossa 
condição de país insular dificulta o envolvimento 
massivo dos associados nas atividades da Ordem, mas 
estamos em crer, também, que as novas tecnologias nos 
irão ajudar no processo de aproximação da classe.
É nesse sentido que vimos criando mecanismos capazes 

de viabilizar a participação de todos os colegas nas 
atividades da OMC, em tempo real, de onde quer 
que estejam, através de vídeo conferência. Toda a 
participação passará a ser certificada. A instalação da 
telemedicina / videoconferência em todas as sedes está 
prevista ainda para este ano. 
Outrossim, o website da Ordem, um valioso instrumento 
de comunicação, está em vias de ser reestruturado e 
passará a ser atualizado diariamente com informações 
diversas, quer científicas quer institucionais ou outras. 
O nosso propósito é manter a classe informada esteja ela 
a onde estiver. Mas não será, obviamente, um website 
apenas nosso. Ao divulgarmos as nossas atividades e 
competências estaremos a promover o papel do médico 
na sociedade e a dar aos utentes elementos que lhes 
permitam fazer uma escolha consciente. 
Após o período de reorganização estaremos mais 
focados em desenvolver atividades científicas, sociais e 
culturais em prol da classe.
Juntos seremos obreiros de uma profunda transformação 
na saúde e iremos trilhar o caminho que nos garantirá o 
nível de sucesso e de segurança que merecemos.
Bem-haja a Ordem e os Médicos Cabo-verdianos.

O Dia Mundial da Hipertensão 
foi assinalado no dia 17 de 
maio com uma palestra 
proferida pelo Dr. Luis Manuel 
Dias no Auditório da Ordem 
dos Médicos Cabo-verdianos 
(OMC). O evento contou com a 
moderação do Dr. Mário Eliseu 
Sena e uma plateia interessada 
e composta por profissionais da 
Saúde e estudantes do Curso de 
Medicina da Universidade de 
Cabo Verde.
Esta foi uma oportunidade 
aproveitada pelo Dr. Luis Dias 
para apresentar as informações 
recolhidas no “Maio Mês da 
Medição” (MMM 2017) em 
várias ilhas através de uma 
medição maciça da tensão da 
população residente em Cabo 
Verde. A iniciativa de medição 
e tratamento estatísticos dos 
dados é uma iniciativa do 
Colégio de Especialidade e 

estes dados (já publicados em 
revista de especialidade) foram 
apresentados no encontro e 
foram o mote de debate entre a 
comunidade médica e respostas 
do conferencista.
“Maio Mês da Medição” (MMM 
2017), é uma campanha de 
conscientização global iniciada 
pela Sociedade Internacional 
de Hipertensão (ISH), que 
alia os profissionais da saúde 
com interesse comum na 
investigação da hipertensão 
(pressão alta).
Os dados mostram que em 
Cabo Verde uma das principais 
causas de morte são as doenças 
cardiovasculares que têm como 
um dos principais fatores de 
risco a hipertensão arterial, 
pelo que a aposta deve ser na 
prevenção porque na saúde sai 
mais caro remediar.

Palestra assinala Dia Mundial da 
Hipertensão e apresentação de dados 
do “Maio Mês da Medição”

Legislação do Internato Médico em Cabo Verde

CDN realiza duas reuniões ordinárias e 
agenda terceiro encontro

Bastonário da OMC participa do 
MMM no rastreio da hipertensão do 
Serviço de Cardiologia do HAN

O Bastonário da OMC, Dr. Danielson Veiga, 
prestigiou a excelente iniciativa do Serviço de 
Cardiologia do Hospital Agostinho Neto (Praia), 
em abraçar a campanha mundial “Maio Mês da 
Medição” (MMM-2019) lançada pela Sociedade 
internacional de Hipertensão, com a sua 
participação no rastreio, na sexta-feira (10).

Sendo a hipertensão um importante e crescente 
problema de saúde pública deve-se apostar 
na conscientização da população sobre a 
importância do diagnóstico precoce e tratamento 
da hipertensão arterial. Uma simples medição da 
pressão arterial pode salvar uma vida.

No âmbito da criação do Internato Médico em Cabo Verde, no dia 
18 de abril o Ministério da Saúde e Segurança Social enviou uma 
proposta de legislação à OMC solicitando o nosso parecer.

O Conselho Diretivo Nacional da OMC já se 
reuniu em duas ocasiões, enquadrado nas suas 
reuniões ordinárias. Os encontros debruçaram-
se sobre assuntos prioritários da OMC. A 
próxima reunião está agendada para o dia 14 
de junho.
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Revisão de legislação do INPS
A OMC reuniu com a Presidente da Comissão Executiva do INPS, Dra. Orlanda Ferreira, no dia 8 de abril. 
Durante o encontro foram abordados vários temas pertinentes, nomeadamente a prescrição de incapacidade 
temporária para o trabalho do médico no serviço público e privado. O INPS apresentou uma proposta de 
revisão da portaria 33/2011, referente ao subsídio de doença, e solicitou o parecer da OMC em artigos 
concretos. A proposta também foi encaminhada à Comissão do Sector Privado da OMC para aquisição de 
subsídios.   

A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos juntou-se ao 
OMS e ao Ministério da Saúde e da Segurança Social 
para comemorar o Dia Mundial da Saúde, celebrado a 
8 de abril.

O evento alusivo ao dia teve lugar na Salão de Banquetes 
do Palácio do Governo, na cidade da Praia. Contou com 
a presença do Bastonário da OMC, Dr. Danielson Veiga, 
do Ministro de Saúde e Segurança Social, Dr. Arlindo do 
Rosário, e do Representante da OMS em Cabo Verde, 
Dr. Mariano Salazar Castellon.

O lema do evento foi a cobertura universal da saúde, 
com foco na importância da atenção primária na saúde.

Neste contexto, Dr. Danielson Veiga proferiu um discurso 
sobre o tema, apontando a crescente preocupação 
sobre o acesso universal e igualitário aos serviços de 
saúde, sobretudo naqueles países em que as políticas e 
os sistemas públicos têm constrangimentos em garantir 
esse acesso.

O Bastonário afirmou que o direito à saúde e do acesso 
universal e igualitário aos serviços de saúde devem ser 
considerados uma prioridade por forma a protegermos 
os mais vulneráveis e fazer valer esse direito, que é 
essencial para que o ser humano possa desfrutar dos 
seus outros direitos.
Cabo Verde enfrenta vários desafios nomeadamente o 
fato de ser um país de recursos
limitados, pela sua insularidade, pela mudança do perfil 
epidemiológico que tem sofrido, com uma necessidade 

crescente de reabilitação e de continuidade de cuidados 
de saúde. Contudo, Dr. Danielson Veiga considera que 
o país não deve demarcar-se das situações infeciosas 
que ainda enfrenta, apesar dos bons resultados neste 
campo.

A saúde não deve ser encarada como apenas uma 
responsabilidade do Ministério da Saúde ou
do setor da Saúde, mas deve haver um alinhamento 
que permita a adoção de condições que fundamentam 
o conceito de cobertura universal, confrontam a 
igualdade e a não discriminação entre humanos.

Enquadrado na sessão comemorativa do “Dia Mundial 
da Saúde” foi apresentada a 24ª edição da Revista 
da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, no dia 8 de 
abril. Esta publicação dá destaque a um especial sobre 
a eleição dos novos órgãos do Conselho Nacional e 
uma grande entrevista com o Bastonário da OMC, Dr. 
Danielson Veiga, para além de artigos nos campos da 
pesquisa, casos clínicos e artigos originais.

Dia Mundial da Saúde 
Sessão comemorativa e lançamento da 24a edição da Revista OMC
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A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos manteve um 
encontro de trabalho no dia 23 de abril com a EMPROFAC 
(Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, SARL) com 
o intuito de reforçar os protocolos e as parcerias existentes.
A EMPROFAC aproveitou a ocasião para solicitar a 
colaboração da OMC na divulgação do seu website 
(emprofac.cv) no seio dos médicos com o objetivo de terem 
acesso e conhecimento dos medicamentos disponíveis.
A EMPROFAC ainda mostrou a sua disponibilidade em 
patrocinar as atividades científicas da OMC.

OMC e EMPROFAC abordam reforço dos protocolos e parcerias

OMC e IMPAR Seguros analisam áreas 
de parcerias e apoios
A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos e o Grupo IMPAR, mantiveram 
um encontro de trabalho no dia 22 de abril com vista a definir áreas 
de desenvolvimento de parcerias.

O encontro começou com uma breve apresentação do Grupo IMPAR, 
dos serviços que oferecem aos clientes e a sua missão. Esta que é 
a primeira instituição financeira totalmente privada a nascer em 
Cabo Verde demostrou abertura para criar protocolos com a Ordem 
dos Médicos Cabo-verdianos como instituição bem como para os 
seus associados em particular. O Grupo IMPAR também mostrou 
interesse em apoiar Congressos e atividades científicas da OMC, 
desse que os projetos sejam entregues atempadamente. OMC marca presença no 

II Fórum Africano de 
Saúde da OMS

A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos 
esteve presente no II Fórum Africano de 
Saúde da OMS, realizado na Cidade da 
Praia nos dias 26, 27 e 28 de março. Em 
substituição do Bastonário da OMC, Dr. 
Danielson Veiga, a OMC foi representada 
pela Dra. Valéria Semedo, Secretária do 
Conselho Diretivo Nacional da OMC.

O II Fórum Africano de Saúde da OMS 
foi realizado pelo Escritório Regional da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para África e o Governo de Cabo Verde. 

O evento contou com mais de 600 
participantes, entre Ministros da Saúde 
da região africana e outras autoridades 
públicas, assim como representantes 
dos principais atores do sector da saúde, 
como universidades, organizações não-
governamentais e fundações, entre 
outros.

Sessão comemorativa assinala Dia 
Mundial da Tuberculose na Praia
A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, através do Conselho Diretivo 
Regional de Sotavento, assinalou o Dia Mundial da Tuberculose 
com uma Sessão Comemorativa no dia 25 de março, segunda-feira, 
na Sede Nacional da OMC, na cidade da Praia.

Os palestrantes convidados foram o Dr João Lisboa Ramos que 
prestigiou os convidados com uma viagem pela história da doença 
no nosso país, na palestra “A História da Tuberculose em Cabo 
Verde”. Também a Dra. Elsa Almeida, proferiu a apresentação “O 
Seguimento da Tuberculose nos Centros de Saúde”, versando sobre 
os desafios da tuberculose no dia-a-dia dos cuidados primários. 
Após as apresentações houve uma breve discussão.

Importa salientar que o ato foi presidido pelo Presidente do 
Conselho Diretivo Regional de Sotavento, Dr. José Benvindo Lopes e 
os participantes do evento receberam certificados de participação.
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OMC e DNS 
reunidos para 
preparar a 
cerimônia do Dia 
Mundial da Saúde

A Ordem dos Médicos Cabo-verdianos esteve reunida no dia 22 
de março com a Direção Nacional de Saúde (DNS) a propósito da 
organização da cerimônia do Dia Mundial da Saúde, assinalada no 
dia 7 de abril.

Este encontro de trabalho serviu também para abordar outras 
questões transversais a DNS e a OMC, com o intuito de melhorar 
os cuidados de saúde prestados à população e estreitar a parceria 
em prol da saúde. Um tema de destaque abordado neste encontro 
refere-se ao estágio probatório. Há necessidade de rever a 
regulamentação do estágio probatório, nomeadamente no que 
diz respeito ao programa de estágio, estágios obrigatórios e 
avaliação do estágio antes da colocação dos médicos. Firmou-se o 
compromisso, de envolver a OMC na elaboração dos documentos 
em que o estágio probatório deve assentar. Ainda foi discutido a 
formação especializada e neste sentido ficou definido a criação de 
uma comissão conjunta para trabalhar nessas questões.

OMC e Agência Reguladora do Ensino 
Superior reforçam ligações
A OMC reuniu-se em duas ocasiões com o Conselho de 
Administração da ARES durante o mês de março. 

A pedido da ARES os encontros foram agendados com objetivo de 
se resolver processos médicos pendentes à espera de uma decisão 
da OMC, onde alguns já ultrapassaram anos de espera. 

No último encontro foram abordadas questões relativamente 
ao reconhecimento do título de especialidade e da necessidade 
de ambas as instituições trabalharem em sintonia por forma a 
clarificar o circuito para o seu reconhecimento. 

A ARES mostrou abertura para se debater os desafios comuns. 
O Bastonário informou que está a ser feito um trabalho árduo e 
muito complexo para a oficialização dos Colégios de Especialidade, 
nomeadamente a regulamentação dos procedimentos internos 
e curriculares de cada um deles, a publicação da lista das 
especialidades reconhecidas em Cabo Verde, necessários para que 
sejam concretizados os desígnios da classe. 

No final do encontro foi reafirmado e prometido para breve a 
eleição dos colégios, prontidão e melhoria do tempo de percurso 
dos processos entre as nossas instituições com o compromisso 
de trabalharem juntas para o bem-estar e conforto dos nossos 
associados e uma boa prestação aos utentes.

Reunião com 
presidentes dos Colégio 
de Especialidade
Os Colégios de Especialidade são órgãos 
essenciais da OMC. Reconhecendo este 
papel de destaque, o Bastonário, Dr. 
Danielson Veiga, e a secretária do CDN, 
Dra. Valéria Semedo, reuniram com os 
presidentes dos Colégios de Especialidade 
existentes na OMC no dia 28 de fevereiro, 
na sede nacional da OMC.  Na data do 
encontro, a OMC dispunha de 12 Colégios 
de Especialidade, sendo que três foram 
eleitos por sufrágio direto durante as 
eleições para os órgãos nacionais e regionais 
da OMC a 22 de novembro de 2018 (CE 
Cardiologia, Medicina Interna, Ginecologia 
e Obstetrícia). O encontro teve como 
principal objetivo partilhar informações 
sobre as atividades dos colégios e informar 
sobre os objetivos da OMC, relativamente 
aos colégios e ao reconhecimento do título 
de especialista, pois a morosidade deste 
processo, por parte de alguns colégios tem 
causado dissabores à classe. 

Por outro lado, a ambição da OMC passar 
a reconhecer o título de especialista, impõe 
que os colégios funcionem adequadamente, 
que se definem as especialidades 
reconhecidas pela OMC, os documentos 
necessários para o funcionamento 
dos colégios. A regulamentação neste 
sentido permitirá uma maior celeridade 
e transparência no processo de 
reconhecimento da especialidade. 

Outra questão que foi abordada na reunião 
é a sustentabilidade das especialidades, 
sobretudo daquelas mais generalistas. 
Neste sentido a OMC, juntamente com os 
Colégios de Especialidade irá traçar uma 
estratégia, para prevenir tal situação.

A atual direção considera que estas 
medidas trarão mais qualidade a OMC, 
mais dignidade à classe e mais satisfação 
aos médicos.
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Suposta negligência de profissionais de saúde
Após a notícia veiculada no jornal da noite da TCV no dia 26 de fevereiro, com declarações referentes a óbitos por 
suposta negligência de profissionais de saúde, a OMC emitiu um comunicado informando o desconhecimento 
do envolvimento de médicos em processos de negligência médica e da ausência de processos disciplinares ou 
queixas contra médicos na OMC. No sentido de esclarecer tal situação a OMC reuniu-se com o Ministro da Saúde 
e Segurança Social (MSSS) solicitando o envio de todos os processos disciplinares existentes em relação aos seus 
associados. Outras providências foram tomadas pela OMC junto do Presidente da República e dos órgãos do 
Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros no sentido de obter mais esclarecimentos 
sobre o assunto de forma a ter um posicionamento correto e objetivo, baseado em evidências e justiça dos factos. 
Embora tenha sido solicitado, até a presente data, na OMC não deu entrada nenhum processo sobre o referido 
assunto, que supomos não existirem. Do conhecimento do CDN não foram emitidas acusações por parte do MSSS, 
e por parte da OMC as diligências providenciadas visavam a clarificação das referidas declarações. Com o nosso 
comunicado à imprensa e ao Governo quisemos promover e defender a honra e o mérito dos médicos cabo-
verdianos. Contudo, importa salientar que sem um comprovativo oficial e as devidas evidências a OMC não apontou 
nomes nem proferiu acusações. Mas continua alerta quanto ao desfecho oficial das informações transmitidas ao 
público cabo-verdiano, com os quais até hoje discorda na íntegra.

Tomada de posse do Bastonário da Ordem 
dos Médicos e comemoração do Dia Nacional 
do Médico
A nova Direção da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos tomou posse no dia 17 
de fevereiro, num evento realizado na cidade da Praia. A cerimônia de posse 
do Bastonário da OMC, dos Órgãos Nacionais, Regionais e dos Colégios de 
Especialidades decorreu na sala de conferências do Pestana Trópico, e esteve 
integrado nas atividades comemorativas do Dia Nacional do Médico, contando 
com a presença do Ministro da Saúde e da Segurança Social, Dr. Arlindo do 
Rosário. Durante o evento o Jornalista Carlos Santos proferiu a Conferência 
‘Medicina e Comunicação Social’, seguido de um jantar comemorativo num dos 
restaurantes da cidade da Praia. 

Direções Regionais  
As Direções Regionais têm tido os seus desafios locais. 
Para além da gestão corrente, foi instalado fibra ótica nas 
sedes com o principal objetivo de permitir a instalação 
de aparelhos para realizar videoconferências.  Neste 
sentido tem sido feita negociações com os parceiros 
para que se possa materializar este desiderato.

Com esta medida prevê-se aproximação dos médicos de 
todas as ilhas, permitindo realizar reuniões à distância, 
obtendo o subsídio de todos.

Será desta feita uma prioridade para este mandato, 
pois só assim todos os médicos poderão ter a mesma 
oportunidade de participar nas atividades promovidas 
pela OMC, para que esta seja palco para reuniões 
e mudanças importantes para a classe, com gestão 
e responsabilidade compartilhada. Serão também 
certificadas todas as formações.

A par dessas atividades desenvolvidas por ambas as 
Direções Regionais, cada uma também desenvolveu 
outras atividades, nomeadamente:

- CDR Sotavento: O Presidente do CDR presidiu a sessão 
de abertura da 6a Jornada de Dermatologia realizada 
na sede nacional da OMC, no dia 12 de fevereiro. Foi 
uma tarde de partilha, com médicos dermatologistas 
portugueses, que abordaram situações dermatológicas 
comuns.

- CDR Barlavento: O Presidente do CDRB, Dr. José 
Aguiar, deslocou-se às ilhas do Sal e da Boavista para 
um encontro com os médicos e assim promover a 
resolução de alguns conflitos locais. Foram visitas 
profícuas, tendo-se obtido os resultados inicialmente 
almejados. Também a sede do órgão regional foi palco 
de reunião do Colégio de Especialidade de Medicina 
Interna, que inclusive se reuniu com especialistas de 
outras ilhas via Skype.
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Outras atividades realizadas
• 11/02 – Atividade alusivo ao dia mundial do doente com 
o tema Consentimento informado, uma responsabilidade 
médica, um direito do paciente.
• 16/02 – Primeira reunião do CDN 
• 9 e 16/03 – Formação em atendimento à equipa 
administrativa da OMC 

• 25/03 – Participação na conferencia que assinala os 40 
anos da Constituição do Reino de Espanha 
• 05/04 – 2a reunião do CDN
• 06/05 – Participação na tomada de posse da ERIS 
• 08/05 – Participação na atividade do XI aniversário da 
ARAP 

Encontro de parceiros para delinear formação 
especializada em exercício
Os programas e objetivos da formação especializada em 
exercício estiveram em discussão para serem finalizados 
entre os parceiros, no dia 17 de maio. O encontro contou 
com o Ministério da Saúde e Segurança Social (representado 
pela secretária do Ministro, Dra. Fátima Lima), com a OMC 
(representada pelo Bastonário e secretaria do CDN), com 
a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 
(representado pelo Dr. Rui Nogueira, presidente) e com a 
OMP (representado pelo Dr. João de Deus). A formação 
especializada em exercício está prevista iniciar brevemente 
em Cabo Verde. 

Bastonário 
da OMC no 
International 
Meeting of 
Tradicional 
Medicinal
Durante a sua 
missão em Portugal, 
o Bastonário da 
Ordem dos Médicos 
Cabo-verdianos, 
Dr. Danielson 
Veiga, participou 
no International 
Meeting of 
Traditional Medicinal, 
evento que decorreu 
a 15 de maio, no 
Hotel Corinthians, em 
Lisboa.

Bastonários da 
OMP e da OMC 
abordam novas 
parcerias

Encontro do 
Bastonário com 
os estudantes 
de Medicina 
da UNICV  em 
Coimbra

Encontro entre 
PCA do Centro 
Hospitalar da 
Universidade 
de Coimbra e 
Bastonário da 
OMC

Bastonário da 
OMC visita 
Hospital Garcia 
de Horta

Bastonário da OMC visita 
Centro de Atendimento ao 
Doente Evacuado
Com o objetivo de inteirar-se da situação 
dos doentes evacuados, o Bastonário da 
OMC, Dr. Danielson Veiga, visitou no dia 
17 de maio o Centro de Atendimento 
ao Doente Evacuado. A visita foi 
acompanhada pela Dra. Cândida.

Bastonário da OMC participa da 7a   Conferência Semestral 
da APORA, em Kigali - Ruanda

AGENDA DO BASTONÁRIO

15 de Maio

17 de Maio

20 a 23 de Maio


