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NOTA DE ABERTURA

A Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos completou em janeiro último 24 anos de existência e é, sem dúvida, 
uma das associações profissionais mais ativas e conceituadas do país, cujos pareceres e intervenções públicas 
são respeitados e, também, tidos em conta por instituições e cidadãos. 

Os convites que a OMC vem recebendo para participar em iniciativas da sociedade civil e do Estado de Cabo 
Verde, entre as quais se destaca a colaboração da OMC na elaboração da estratégia e do plano de combate à 
pandemia do COVID 19, são prova do prestígio de que a Ordem goza em Cabo Verde.

Obrigada pela lealdade demonstrada até aqui. Por isso, é com imenso prazer que lhe apresentamos mais uma 
edição da nossa newsletter, criada para partilhar periodicamente a nossa política e as nossas atividades com 
os nossos sócios, amigos e parceiros.

Estamos ansiosos por continuar a trabalhar para si e para o bem-estar e a saúde de todos os cabo-verdianos.

Cordialmente

Danielson da Veiga 
Bastonário da OMC
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7ª Reunião do Conselho Directivo Nacional da OMC 

Visita ao Hospital João Morais 

A 15 de janeiro de 2021, teve lugar na Direção Regional de Barlavento, na cidade do Mindelo, a 7ª reunião do Conselho 
Directivo Nacional (CDN). Da agenda de trabalhos constava o balanço das atividades  desenvolvidas ao longo do ano 
findo e o plano 2021 com enfoque no impacto da pandemia  do Covid-19 no exercicio da profissão. 

A 16 de janeiro uma comitiva da OMC, encabeçada pelo bastonário Dr. Danielson da Veiga, visitou o Hospital Regional 
João Morais, no concelho da Ribeira Grande, ilha de Santo Antão. Recebida pelo Director Clínico daquele hospital, Dr. 
Dionísio Semedo, a comitiva pode constatar o funcionamento dessa infraestrutura, os ganhos conseguidos ao nível de 
despistes laboratoriais e de especialidades.
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Atividades alusivas ao Dia Nacional do Médico em Santo Antão
O Hotel Paúl Mar, no concelho do Paúl (S. Antão), acolheu no dia 16 de janeiro de 2021 parte das atividades alusivas 
ao Dia Nacional do Médico. A Ordem assinalou a data com uma mensagem evocativa que incluiu os discursos do 
Bastonário, Dr. Danielson da Veiga, do Presidente da Câmara Municipal do Paúl, Dr. António Aleixo Martins, e do 
Ministro da Saúde e da Segurança Social, Dr. Arlindo do Rosário. 

Sessão Evocativa do 24º aniversário da OMC
e do Dia Nacional do Médico
O ato central das comemorações do 24º aniversário da OMC e do Dia Nacional do Médico aconteceu no dia 17 de 
janeiro, no Hotel Porto Grande, cidade do Mindelo (São Vicente) com intervenções dos médicos Elísio Silva, Frederico 
Sanches e Júlio Teixeira e do jurista Simão Santos, que reconheceram todo o contributo que a classe tem dado para o 
desenvolvimento da saúde em Cabo Verde.

Uma conferência intitulada “O impacto social da Covid-19 no seio da classe médica” foi igualmente  proferida pelo Dr. 
Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal. Também foram apresentados o Prémio Científico 
Judith Lima e a edição nº 26 da revista OMC.

Na cerimónia, que culminou com a condecoração da classe médica com medalha de honra pelo primeiro ministro, Dr. 
Ulisses Correia e Silva, foram também homenageados profissionais já aposentados. Bem haja o médico cabo-verdiano! 
Bem haja a OMC! 
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Atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde, que este ano aconteceu sob o lema “Construindo um mundo 
mais justo e saudável”, no dia 7 de abril ocorreu na sede da OMC, na cidade da Praia, uma sessão evocativa à efeméride. 
O evento ficou marcado pela mensagem do Bastonário da OMC e pela mesa redonda sobre o tema “Contributo dos 
profissionais da saúde na construção de um mundo mais justo e saudável ”, que teve como oradoras a Dra. Antonieta 
Martins (médica e coordenadora do Gabinete de Crise da OMC) e a Dra. Marcília Fernandes (Bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos de Cabo Verde). 
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Conversa aberta “Covid-19 em Cabo Verde”
A 11 de maio, diversos médicos tomaram parte numa conversa aberta sobre o estado da pandemia do Covid-19 em 
Cabo Verde. Participaram nesta conversa o Diretor Nacional da Saúde, Dr. Jorge Barreto, e a Presidente do INSP, Dra.
Maria da Luz Lima. De uma forma descomplexada partilharam os números, a tendência evolutiva, as preocupações da 
classe e as medidas assertivas implementadas para se fazer face à pandemia. 
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8ª Reunião Ordinária do Conselho Diretivo Nacional

Encontro entre OMC e ERIS

O Conselho Diretivo Nacional da OMC reuniu-se no dia 25 de Junho para a sua 8ª reunião ordinária. Durante a reunião 
analisou-se e aprovou-se os trabalhos executados. 

A 10 de maio, a OMC, representada pelo CND e pelo seu Bastonário,  Dr. Danielson da Veiga, manteve na sua sede, na 
Praia, um encontro de trabalho com uma equipa da Entidade Reguladora da Saúde (ERIS), em que  a Ordem apresentou 
ideias que visam contribuir para a melhoria do processo de importação de medicamentos. 
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OMC recebe em reunião de trabalho equipa do MS

Bastonário da OMC participa no Diálogo Nacional 
para Reforço da Proteção da Criança

Bastonário da OMC no lançamento da vacina HPV e Hepatite B para 
cuidadores

OMC no webinar “A regulação em tempos de pandemia”

OMC pede resposta urgente para as novas variantes do Covid-19

Teve lugar na sede da OMC, na Praia, no dia 10 de maio, um encontro entre uma equipa da Ordem, liderada pelo seu 
bastonário, Dr. Danielson da Veiga, e uma delegação do Ministério da Saúde, chefiada pela Diretora de Gabinete Dra. 
Fátima Lima. Uma reunião que foi classificada por ambas as partes como muito profícua. 

O Dr. Danielson da Veiga, Bastonário da OMC, foi uma das personalidade que participou nos dias 18 e 19 de fevereiro 
no Diálogo Nacional, organizado pela ACRIDES, com o objetivo de reforçar o sistema de proteção da criança em Cabo 
Verde, através de uma justiça mais amiga e adaptada à criança.

O Bastonário da OMC, Dr. Danielson da Veiga, assistiu no dia 8 de fevereiro ao ato público de divulgação de dois 
importantes ganhos para a sociedade cabo-verdiana - as vacinas contra o HPV e a Hepatite B para cuidadores e o 
Caderno da Criança e do Adolescente -, manifestando desta forma o apoio da Ordem. Os dois eventos realizaram-se no 
Salão de Banquetes do Palácio do Governo, por iniciativa do Ministério da Saúde e Segurança Social.

A OMC participou na pessoa do seu Bastonário, Dr. Danielson da Veiga, no webinar “A regulação em tempos de 
Pandemia”, que decorreu no dia 6 de abril, sob a égide da ERIS. A videoconferência serviu para divulgar o papel das 
diversas instituições envolvidas no combate à pandemia do Covid-19 em Cabo Verde.

Em entrevista publicada pelo Expresso 
das Ilhas (digital) a 2 de março, o 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
pediu urgência na resposta à presença 
de novas variantes do covid-19 em 
Cabo Verde. O Dr. Danielson da Veiga 
defendeu que é necessário que o 
país crie “condições para a efectiva 
operacionalização quer da vigilância 
epidemiológica, quer da testagem 
precoce e imediata de todos os 
contactos de risco”, apesar de nenhum 
país do mundo estar em condições para 
combater as novas variantes que vão 
surgindo.
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Webinar sobre complicações crónicas e agudas do Covid-19
A Sociedade Americana de Médicos 
Cabo-verdianos promoveu no dia 1 de 
maio, um webinar sobre a gestão das 
complicações crónicas e agudas da 
infeção com o Covid-19, o qual contou 
com a particapção da OMC na pessoa 
do seu Bastonário, Dr. Danielson da 
Veiga, e de outros médicos a nível 
nacional. 

Seminário Internacional sobre Cidadania e Direitos LGBTI

I Fórum Nacional de Educação Médica

Atelier “Desenvolvimento Integrado da Saúde” 
com participação da OMC

A convite da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC), o Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Danielson da Veiga, participou no Seminário Internacional da Cidadania e Direitos LGBTI, que se realizou no dia 17 
de Maio, no Hotel Praia Mar, com transmissão na página do facebook da CNDHC. 

A Ordem dos Médicos foi uma das instuições convidadas a intervir no I Fórum Nacional de Educação Médica, que 
ocorreu no dia 3 de junho, na cidade da Praia, organizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia e o Núcleo de 
Estudantes de Medicina da Universidade de Cabo Verde (NEM/UniCV). A Ordem esteve representada no evento pelo 
seu bastonário, Dr. Danielson da Veiga. 

No dia 25 de maio, o bastonário da OMC, Dr. Danielson da Veiga, participou no atelier temático “Desenvolvimento 
Integrado da Saúde”, organizado pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério das Finanças, com transmissão 
na plataforma Zoom. A iniciativa enquadra-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do País, projetado 
pelo Executivo de Ulisses Correia e Silva. 
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Reunião entre OMC e Administração do HAN 

Apresentação do Projeto” Direitos Humanos para Crianças”

4º Congresso de Controlo da Qualidade Laboratorial 
para Países de Língua Portuguesa

Em junho último, a Ordem dos Médicos, na pessoa do seu Bastonário, Dr. Danielson da Veiga, e de outros membros 
da sua direção, reuniu-se com o Conselho de Administração do HAN. O encontro serviu para as duas instituições 
reforçarem a cooperação com vista a consolidar os ganhos na saúde, assim como discutir os projetos realizados, as 
ações em curso e as perspetivas.

O ato de apresentação do projeto” Direitos Humanos para Crianças”, iniciativa da Comissão Nacional para os Direitos 
Humanos e Cidadania, aconteceu no dia 14 de Junho, no salão de Banquetes do Palácio do Governo. O Dr. Danielson 
da Veiga participou no ato na qualidade de Bastonário da OMC. 

Promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), de Cabo Verde, e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA), de Portugal, realizou-se no dia 17 de junho, o 4º Congresso de Controlo da Qualidade Laboratorial 
para Países de Língua Portuguesa. A OMC participou, na pessoa do seu Bastonário, Dr. Danielson da Veiga. 
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