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NOTA DE ABERTURA

na era pré-pandemia, a Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos não cessou de contar realizações importantes 

mundo, em geral.

vontade não chega, temos que nos empenhar para obter a maior cobertura vacinal possível porque o perigo 

Verde, vistos muitas vezes até como heróis ou salvadores. 

É por isso de suprema importância que cada médico, junto com a Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, se 

nas vacinas contra a Covid-19, mostrando que são seguras e que, sem elas, a história de Cabo Verde e do 
mundo seriam certamente muito diferentes, e para pior. 
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IV Congresso Internacional da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos 
A OMC realizou o IV Congresso Internacional da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, na Cidade da Praia nos dias 23, 
24 e 25 de setembro de 2021, sob o lema “A (R) Evolução da Medicina em Tempos de Pandemia “. 

da Câmara Municipal da Praia (Francisco Carvalho), do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de Portugal (António 
Sales) e ainda do Ministro da Saúde (Arlindo do Rosário) e do Presidente da Assembleia Nacional (Austelino Correia). 

Os trabalhos centraram-se na pandemia da Covid-19 e todas suas consequências. Conferências, mesas-redondas, 

deram forma ao intenso programa do evento.

Paralelamente, a OMC promoveu dois cursos para os seus associados: “Tromboembolismo Venoso” (Sala da 

nacionais e internacionais.

O ato solene de encerramento do congresso aconteceu no dia 25, sob a presidência do bastonário da Ordem dos 
Médicos Cabo-Verdianos e com intervenções da sua homóloga de Angola (Elisa Gaspar) e do Presidente da Associação 
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OMC elege e dá posse aos Órgãos Nacionais e Regionais para o Triênio 
2022-2024

Os associados da OMC elegeram no dia 28 de novembro de 2021 os órgãos nacionais e regionais e os Colégios de 
Especialidade da associação profissional para o Triênio 2022-2024. Os eleitos, escolhidos por votação feita diretamente 
nas assembleias de voto e através de voto por correspondência, tomaram posse no dia 17 de janeiro de 2022. Além do 
Bastonário, Dr. Danielson da Veiga, foram empossados os Órgãos Nacionais e Regionais e os Colégios de Especialidade 
da OMC. O Conselho Directivo é constituído por Danielson Veiga como presidente, Elísio Silva como vice-presidente, 
Mário Sena como tesoureiro e Valéria Semedo como secretária. Para a mesa de Assembleia Geral foram empossados 
como presidente Francisco Barbosa Amado, vice-presidente Luís Sanches e secretária Magda Sena Pereira.

Abertura do Concurso de Especialização em exercício de Medicina 
Geral, Familiar e Integrada
Enquadrado nas Atividades Comemorativas do XXV Aniversário da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos e do XIX Dia 
Nacional do Médico, realizou-se no dia 17 de janeiro, no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional, a abertura do 
Concurso de Especialização em exercício de Medicina Geral, Familiar e Integrada. Esse concurso resulta do Protocolo 
de Formação em Exercício em Medicina Geral e Familiar para médicos cabo-verdianos. celebrado em janeiro de 2018 
entre Cabo Verde e Portugal, ao qual se acresceu uma adenda em setembro do ano passado.
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ROMC n. 27 chega às bancas
A OMC deu à estampa no início de janeiro de 2022 à 27ª edição (série III) da sua revista.  Além de relatos de casos 

Verde e à opinião dos estudantes universitários da área. A grande novidade desta revista é, entretanto, o anúncio do 

de estreia acontecerá ainda este ano. A Dra. Elisete Lima, Diretora Geral da Inpharma, que rubricou o acordo em nome 
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Primeiros médicos formados em Cabo Verde com apoio da OMC 
concluem curso 

Dia Nacional do Médico

Criado em 2015 com o apoio do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), da Ordem dos Médicos Cabo-
Verdianos e ainda do Hospital Agostinho Neto, o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) lecionado na Uni-CV já 
produziu os seus primeiros formados. A cerimónia de outorga de fitas realizou a 6 de novembro de 2021 no Campus de 
Palmarejo Grande, na cidade da Praia. O MIM arrancou com 25 alunos, 20 dos quais cabo-verdianos e cinco de outros 
países africanos de língua portuguesa, selecionados entre mais de 100 candidaturas. 

Por ocasião da celebração do Dia Nacional do Médico, celebrado a 17 de janeiro, o Bastonário da OMC, Danielson da 
Veiga, afirmou que a efeméride é uma data importante porque permite “falarmos sobre a medicina, reavaliar e reforçar 
todos os nossos compromissos, e reforçar também a adesão dos médicos relativamente na política nacional de saúde”. 
Recorde-se que o Dia Nacional do Médico, assinalado a 17 de janeiro, foi aprovado pela Assembleia Nacional pela lei 
12/VI/2002 de 15 de julho, e tem como objetivo incentivar a criação de condições visando a motivação, a satisfação e a 
melhoria do desempenho dos médicos e assegurar o reconhecimento social da importância e necessidade do exercício 
da profissão médica. 
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PR promulga novo regime de prescrição de medicamentos com 
parecer favorável da OMC

Helga Ferreira Araújo representa OMC no Comité Nacional de Ética 
em Pesquisa para Saúde 

O Presidente da República, José Maria Neves, promulgou em fevereiro de 2022 o decreto-lei 2/2022 que institui o novo 
regime de prescrição de medicamentos em Cabo Verde, o qual foi objeto de parecer favorável da Ordem dos Médicos 
Cabo-Verdianos e também da Entidade Reguladora Independente da Saúde. Além da receita médica simples, o novo 
regime prevê a receita eletrónica, que entra em vigor em março, a receita de “controlo especial” e a receita renovável, 
entre outras alterações.

Helga Ferreira Araújo é a nova representante da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos no Comité Nacional de Ética em 
Pesquisa para Saúde (CNEPS), que tomou posse a 7 de janeiro de 2022, numa cerimónia presidida pelo Ministro da 
Saúde, Dr. Arlindo de Rosário. Foram empossados ainda o presidente José António dos Reis (Plataforma das ONG), 
Crisólita Almeida Caetano (Ordem dos Advogados de Cabo Verde), Maria do Céu Teixeira (Ministério da Saúde), Zaida 
Freitas (Comissão Nacional dos Direitos Humanos) e Padre José Eduardo Afonso (Igreja Católica). 
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OMC apelou à vacinação contra a COVID-19

Ficha Técnica

Em conferência de imprensa realizada a 6 de agosto, o Bastonário da OMC apelou à vacinação em massa contra a 
COVID-19, concordando com o Governo nacional, cuja meta consiste em vacinar 70 % da população elegível, e mostrou-

Danielson da Veiga, vacinar é um gesto de cidadania e “ter toda a população vacinada, seria um marco muito grande”.

Propriedade: Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos

Vídeo Publicitário da Linha da Frente


