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NOTA DE ABERTURA 

 

Encarando o Desenvolvimento como um processo, e considerando a importância basilar da Saúde como um dos 

alicerces fundamentais para o bem estar das populações e para o crescimento sustentável dos países, a partir do início 

de 2017 a Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) prosseguiu o notável trabalho desenvolvido desde 1988 pelo 

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) na área da Saúde na República Democrática de São Tomé e Príncipe, com o apoio 

da Cooperação Portuguesa e da Direção Geral da Saúde de Portugal, em parceria com o Ministério da Saúde da 

Republica Democrática de São Tomé e Príncipe. 

A atual fase do projeto Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade, com uma duração prevista de 4 anos, visa 

alcançar um equilíbrio entre a autonomização da prestação dos cuidados de saúde e a capacitação institucional na 

procura de uma crescente sustentabilidade no setor.  

Nesta conformidade, a presente fase do projeto garante o fornecimento de medicamentos e consumíveis no apoio aos 

cuidados primários e programas nacionais, tendo o Ministério da Saúde são-tomense a seu cargo os restantes apoios, 

que em fases anteriores eram garantidos pelo projeto. 

Face ao reduzido número de profissionais e técnicos especializados no setor da Saúde em São Tomé e Príncipe, a aposta 

desta fase do projeto na formação de longa duração em Portugal traça um novo caminho na melhoria das capacidades 

assistenciais intrínsecas do país.  

Não obstante, o reforço das missões de especialistas portugueses, o acréscimo do recurso à Telemedicina, a aplicação 

prática dos resultados da investigação científica realizada, assim como da melhoria das condições técnicas do Hospital 

Dr. Ayres de Menezes, constitui um amplo leque da intervenção no setor.  

No futuro, e para além da intervenção na área da Saúde, a AMVF irá procurar reforçar a sua ação em Portugal, em 

parceria com algumas câmaras municipais e outros parceiros, na implementação da Agenda 2030 aprovada pela Nações 

Unidas. 

 

 

 

 

Ahmed Zaky 

Vogal da Direção da AMVF 
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CONTEXTUALIZAÇÃO  

A Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) é uma associação sem fins lucrativos e tem como fim a realização de ações 

de apoio humanitário, de cooperação e educação para o desenvolvimento, a realização de estudos e trabalhos científicos 

nos vários domínios do conhecimento, bem como a intervenção nas áreas de género, capacitação institucional, 

governação, direitos humanos, ambiente, entre outros.  

 

Para a prossecução dos seus fins, a Associação propõe-se, designadamente a:  

 

a) Promover, desenvolver e realizar ações de cooperação e de educação para o desenvolvimento; 

b) Conceder bolsas de estudo no país e no estrangeiro, especialidade para centros de reconhecida idoneidade ou em 

cooperação com países africanos de expressão oficial portuguesa; 

c) Promover a realização de conferências, seminários e estudos sobre problemas ou assuntos respeitantes à sua 

atividade; 

d) Atribuir prémios para galardoar trabalhos ou atividades científicas e culturais; 

e) Promover a edição de trabalhos científicos e culturais realizados no seu seio ou sob o seu patrocínio; 

f) Apoiar a aquisição de equipamento científico e técnico destinado a instituições de reconhecido mérito e idoneidade; 

g) Colaborar com quaisquer outras entidades oficiais e particulares, nacionais e estrangeiras, no sentido de melhor 

aplicação dos seus recursos e prossecução do seu fim. 

 

A Associação poderá estabelecer relações com quaisquer organizações nacionais e internacionais, com elas acordando 

formas de cooperação consentânea com o seu objetivo social. 

 

 

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

Não obstante os resultados bastante positivos alcançados ao nível dos indicadores de Saúde em São Tomé e Príncipe, 

nos últimos anos, a complexidade, exigências e necessidades específicas do setor continuam a representar um grande 

desafio para todos os atores envolvidos. 

 

A consolidação da prestação dos cuidados e a garantia da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde neste 

arquipélago exigiu – e continua a exigir – um esforço progressivo que abranja as diferentes determinantes do 

desempenho e da eficácia no setor – formativa, operacional, de gestão, coordenação, assistencial e financeira. 

 

Neste contexto, no ano de 2016, uma nova fase do projeto Saúde Para Todos – Fase de Transição (na altura 

implementado pelo IMVF) permitiu, num período de 12 meses, avaliar a fase anterior, estabelecer parâmetros e metas 

para uma nova fase e, simultaneamente, garantir a sustentabilidade dos progressos entretanto efetuados. Em 

conformidade com esta avaliação, teve início em 2017, o Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade, que surge 

numa tentativa de compromisso entre as preocupações de consolidação dos avanços alcançados e a necessidade de 

uma crescente autonomização da prestação de cuidados de saúde no arquipélago. 

 

Por conseguinte, nesta nova fase do programa, está a cargo do Ministério da Saúde são-tomense a garantia da 

continuidade da efetiva prestação de cuidados preventivos e primários através da realização de consultas, atos de 

enfermagem e meios complementares de diagnóstico e terapêutica nos centros e postos de saúde. Para a prossecução 

destas atividades, cabe ao Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe garantir os recursos humanos locais e a logística 

associada, ficando a provisão de medicamentos a cargo do projeto Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade. Este 

é um passo importante rumo a uma emancipação sustentada da prestação de cuidados de saúde a nível distrital.  
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Face ao exposto, o Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade continuou, em 2017, a priorizar a intervenção ao nível 

da formação de uma nova geração de especialistas nacionais, capazes de dar resposta às necessidades assistenciais do 

país. 

 

Neste sentido, especial ênfase está a ser colocado na continuidade da realização de estágios e formações de longa 

duração em Portugal nos domínios de especialidades médico-cirúrgicas, gestão hospitalar e projeção sanitária e 

manutenção de equipamentos. 

 

Concomitantemente, foi mantida a realização de missões médicas de especialidades de curta duração no país e foi 

promovida a consolidação do apoio clínico via Telemedicina. 

 

 

O PROJETO EM CURSO 

 

 

SAÚDE PARA TODOS – RUMO À SUSTENTABILIDADE 

 

 
 

DURAÇÃO LOCALIZAÇÃO   

 

JANEIRO 2017 – DEZEMBRO 2020 

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

COFINANCIMENTO ORÇAMENTO 

 

Camões, I.P. e Direção Geral de Saúde de Portugal (DGS) 

 

 

€ 3.880.000 

PARCEIROS   
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Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe e IMVF 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

A totalidade da população são-tomense, cerca de 187.356 habitantes, enquanto utilizadores do Serviço Nacional 

de Saúde; profissionais do Serviço Nacional de Saúde (60 médicos e 348 enfermeiros), a beneficiar das ações de 

formação no país, no decorrer das missões de especialidade e de Telemedicina; e 4 médicos, 2 técnicos de gestão 

e administração hospitalar e 2 técnicos de projeção sanitária e manutenção de equipamentos, a beneficiar de 

formação de longo curso em Portugal.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: contribuir para o acesso universal da população de São Tomé e Príncipe a cuidados de saúde de qualidade. 

 

Específico: promover a melhoria, a autonomização e a progressiva sustentabilidade da prestação de cuidados de 

saúde preventivos, primários e especializados. 

 

ATIVIDADES EM 2017 

 

• Alargamento e consolidação do apoio clínico regular à distância, através da realização de consultas e 

exames, via Telemedicina entre Portugal e São Tomé e Príncipe; 

• Continuação da realização de missões de curta duração de médicos especialistas portugueses a São Tomé 

e Príncipe; 

• Realização de ações de formação teóricas e em serviço dirigidas aos profissionais de saúde são-tomenses no 

âmbito das missões de especialidades médicas de curta duração; 

• Início da formação médica e cirúrgica de longa duração (3 anos) em Portugal de 4 quadros são-tomenses 

nas especialidades de Oftalmologia, Gastroenterologia, Imagiologia e Ginecologia e Obstetrícia; 

• Início da formação de curta duração (6 meses) em Portugal de 4 profissionais são-tomenses em técnicas de 

gestão e administração hospitalar, projeção sanitária e manutenção de equipamentos; 

• Aquisição e disponibilização de medicamentos, equipamentos, materiais médico-cirúrgicos e consumíveis 

médicos; 

• Apoio aos Programas Nacionais de Luta contra as Grandes Endemias (Malária, VIH-SIDA e Tuberculose), 

através da disponibilização de medicamentos, equipamentos e meios complementares de diagnóstico. 
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FACTOS & NÚMEROS 

 

 

 

 

 

103 missões de curta duração 

de 8 especialidades médicas 

 

 

 

683 sessões clínicas de 11 especialidades 

médicas via Telemedicina 

 

 

 

3.384 consultas de especialidades no 

âmbito das missões de curta duração 

 

 

 

+ de 17.000 exames e arquivos clínicos 

introduzidos na plataforma de 

Telemedicina 

 

 

 

638 intervenções cirúrgicas 

no âmbito das missões de curta 

duração 

 

 

+ de 100 rastreios de patologia 

ortopédica em crianças e + de 140 

rastreios da escoliose em crianças em 

idade pré-escolar e escolar 

 

 

+ de 23.000 

exames de diagnóstico 

 

 

5.ª edição das Jornadas Luso São-

Tomenses de Otorrinolaringologia 
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TESTEMUNHOS 

 

Desde 2011 que a minha participação nas missões 

humanitárias de Otorrinolaringologia a São Tomé e 

Príncipe se tornou uma rotina. A dúvida em relação àquilo 

que iríamos encontrar, tornou, desde o início, este projeto 

desafiante e enriquecedor, sendo hoje um orgulho para 

todos aqueles que nele participam. Cada missão é 

diferente, traz algo de novo, e contribui para o nosso 

crescimento. Desde a consulta de otorrinolaringologia à 

consulta de audiologia, todas as atividades 

desenvolvidas em cada missão são prestigiantes. A 

possibilidade de poder contribuir para a formação dos 

profissionais de saúde são-tomenses, ajudando-os a 

desenvolver as suas capacidades e conhecimentos é um 

dos pontos essenciais destas missões. As missões não 

terminam quando regressamos a Portugal, mantém-se 

todas as semanas, através da ligação por telemedicina, 

em que a 4600km se avalia, discute e decide casos 

clínicos, contribuindo igualmente para a capacitação dos 

profissionais são-tomenses. 

 

Cristina Caroça, médica que integra as missões de 

ORL no âmbito do Saúde para Todos 
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Vivi muitos anos em Portugal, onde me formei, e em 2015 resolvi vir para São Tomé e 

Príncipe ajudar o meu país, tendo em conta que há necessidade de técnicos e de forma 

a continuar a exercer na minha área. Trabalho na valência de Raio-X, mamografia, 

apoio as consultas de telemedicina, e também apoio a equipa da missão de imagiologia, 

trabalhando diretamente com a Dr.ª Celeste Alves, e a equipa da missão de ortopedia 

ao nível do bloco operatório. Tem sido um trabalho bonito, gosto daquilo que faço, foi 

para isso que me formei, e tenho vontade de ajudar o próximo, tenho visto situações em 

que os doentes têm pouca assistência, e tento fazer o meu melhor no sentido de 

minimizar a dor e o sofrimento de muitos pacientes.  

 

Ana Maria Barros, técnica radiologista no Hospital Dr. Ayres de Menezes

Em fevereiro de 2010, no decorrer da primeira missão, constatei que havia um vazio 

em termos de Oftalmologia em São Tomé e Príncipe e, portanto, quase tudo para fazer. 

Ao longo destes anos, tivemos de nos adaptar às circunstâncias locais, muitas vezes 

adversas, e perceber que não podemos ter problemas, quanto muito pequenos 

contratempos. O apoio oftalmológico faz-se, portanto, através da realização de 

missões de curta duração (15 dias) para solucionar os problemas localmente e formar 

os técnicos; realizamos formação no trabalho, sistematicamente, a todos os técnicos 

locais nossos parceiros, tendo já realizado 75 ações de formação.  

[O Saúde para Todos] é um programa de ajuda com uma estratégia e não um conjunto 

de missões isoladas (tipo “toca e foge”) e apoiar a Oftalmologia passou a ser o nosso 

desafio, para desta forma acompanharmos a iniciativa Visão 2020.  

Em 2014 colaborámos no desenvolvimento e implementação de um sistema inovador de Tele-oftalmologia: o Teleye®. Este 

sistema tem provado ser uma peça visionária no percurso de apoio à oftalmologia em São Tomé. O equipamento modular e 

as suas vantagens são semanalmente utilizadas na avaliação em tempo real de todos os casos, dos urgentes aos outros, 

permitindo uma resposta terapêutica atempada. 

Envolvemos nas nossas atividades um número crescente de outras especialidades, como é o caso da Anestesiologia e da 

Pediatria, com as quais, além das atividades assistenciais, colaborámos na reunião de Oftalmologia e Pediatria em 2015. 

Para atingirmos os nossos objetivos criámos uma rede de mais de 60 especialistas de 

20 instituições hospitalares; realizámos mais de 13.000 consultas médicas, mais de 

2200 consultas de enfermagem e ultrapassámos as 2.000 cirurgias.  

Participar numa missão com as características do “Projeto Saúde para Todos – Rumo 

à Sustentabilidade” é partir com motivação para ajudar. Ajudar quem não tem acesso 

generalizado a cuidados de saúde especializados. Ajudar uma população que se 

encontra numa região de extrema periferia, que vive em condições muito difíceis e cujo 

quotidiano é muito frágil. Ajudar recebendo em troca o mais importante dos 

agradecimentos: Um sorriso. 

É por isso que contando com a colaboração de toda a equipa da Valle Flôr, com a 

participação empenhada dos colegas e dos nossos parceiros, contamos continuar a 

nossa Missão de uma forma segura, determinada e em estilo “leve-leve”. 

 

Luís Dias Pereira, médico oftalmologista e chefe da missão e Anabela Raposo, enfermeira graduada. Ambos 

integram a missão de Oftalmologia no âmbito do Saúde para Todos 

 




