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NOTA DE ABERTURA 

 

Em 2018, a Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) continuou a assumir um papel fundamental em prol da 

melhoria dos cuidados de saúde prestados na República Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP). Para tal, 

a AMVF tem vindo a contar com o apoio da Cooperação Portuguesa e da Direção Geral da Saúde de Portugal, 

e com a parceria do Ministério da Saúde da RDSTP.  

No período em análise, o projeto Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade prosseguiu a sua intervenção 

norteada por um compromisso entre a autonomização crescente da prestação de cuidados de saúde e 

consolidação dos progressos alcançados nas últimas décadas em matéria de prestação de cuidados de saúde 

preventivos, primários e especializados.   

Procurando responder de forma rápida, eficaz e sustentada às carências assistenciais de São Tomé e Príncipe, 

o projeto promoveu o reforço das missões de especialistas portugueses ao arquipélago são-tomense, a 

consolidação e diversificação do apoio clínico à distância via Telemedicina , a formação – quer in loco, quer em 

Portugal – de vários médicos em diferentes especialidades, a aplicação prática dos resultados da investigação 

científica realizada e a melhoria das condições técnicas e materiais do Hospital Dr. Ayres de Menezes e a 

disponibilização de medicamentos e consumíveis médicos, tanto para os cuidados primários, como 

especializados.  

Simultaneamente, o período em análise ficou marcado pela inauguração de um novo bloco-cirúrgico no 

Hospital Central de São Tomé após a reabilitação e equipamento complementar assegurado pelo projeto. 

Acresce referir a realização das 1as Jornadas de Dermatologia da Lusofonia, reunindo médicos portugueses, 

angolanos, moçambicanos e santomenses e constituindo-se como uma valiosa iniciativa de cooperação no 

mundo da medicina lusófona que se pretende aprofundar nos próximos anos.  

Atestando a importância e especiais características da intervenção do Saúde para Todos nos últimos anos, a 

Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) reconheceu em 2018 o programa Saúde para 

Todos como um dos 15 estudos de caso de excelência internacionais ao nível das Parcerias Público-Privadas 

para o Desenvolvimento Sustentável.  

O ano de 2018 ficou também marcado pela conceção de um novo projeto no setor da Educação, a ser 

implementado pela AMVF, em parceria com o Ministério da Educação e Ensino Superior da RDSTP, e contando 

com o financiamento do Camões - ICL: o Projeto de Apoio à Lecionação de Língua Portuguesa e de 

Matemática na Região Autónoma do Príncipe, com início em janeiro de 2019. Este passo vem complementar 

uma estratégia de progressivo alargamento da intervenção da AMVF neste setor.  

Em suma, a intervenção da AMVF em São Tomé e Príncipe reveste-se de especial relevância considerando o 

lugar central que os setores da Saúde e Educação ocupam, quer no âmbito do Programa do recém-constituído 

XVII Governo da RDSTP, quer ao nível da estratégia e prioridades de intervenção da Cooperação Portuguesa no 

país.  

Face ao exposto, a AMVF procurará, ao longo do próximo ano, prosseguir e consolidar a sua ação, diversificando 

setores e geografias de intervenção. Especial atenção será colocada na tentativa de alargamento da intervenção 

à área da Cidadania Global, nomeadamente ao nível da localização da Agenda 2030 e do estabelecimento de 

parcerias com as Autoridades Locais e outros parceiros de relevo. 

 

 

 

 

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. 
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ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

 

Pesem embora os resultados bastante positivos alcançados ao nível dos indicadores de Saúde em São 

Tomé e Príncipe nas últimas décadas, a complexidade, exigências e necessidades específicas do setor 

continuam a representar um grande desafio para todos os atores envolvidos. A construção e consolidação 

de um sistema de saúde eficaz e capaz de responder às necessidades da população, é, sem dúvida, um 

processo complexo e demorado que exige a definição de uma estratégia de intervenção concisa e 

integrada.  

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

neste arquipélago exigiu – e continua a exigir – um esforço progressivo e uma construção faseada que 

abranja as diferentes determinantes do desempenho e da eficácia no setor – formativa, operacional, de 

gestão, coordenação, assistencial e financeira. Em conformidade, o projeto Saúde para Todos pautou-

se, desde o seu início, por um modelo de desenvolvimento sustentável e integrado, construindo o 

caminho para a crescente autonomização de São Tomé e Príncipe e das autoridades e especialistas 

nacionais na prestação de cuidados de saúde. 

O projeto Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade, insere-se numa fase específica deste longo 

processo, resultado de uma estratégia de intervenção concebida e consolidada desde 1988. Os resultados 

que têm vindo a ser alcançados ao nível da autonomização da prestação de cuidados primários, 

atualmente substancialmente garantidos pelo governo são-tomense, estando apenas o fornecimento de 

medicamentos ainda a cargo do projeto, tornam hoje possível dedicar esforços a outras iniciativas. Assim, 

o projeto Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade foca-se no apoio ao nível da prestação de 

cuidados de saúde especializados, tanto mediante a realização de missões de curta duração de 

especialistas portugueses, como através de apoio clínico à distância, via Telemedicina; no reforço da 

formação e capacitação dos médicos locais e no apoio à definição das estratégias nacionais na área da 

Saúde, mantendo ainda a disponibilização de medicamentos e consumíveis médicos nas várias 

especialidades. Destaca-se ainda o trabalho realizado na melhoria de infraestruturas e dos equipamentos 

clínicos do Hospital Dr. Ayres de Menezes, permitindo aumentar substancialmente o número e 

complexidade dos procedimentos cirúrgicos realizados neste hospital.  

A metodologia adotada baseia-se numa análise meticulosa das reais necessidades e potencialidades dos 

parceiros locais e do país. A estratégia de intervenção está, desde o seu início, em constante consonância 

com as políticas e estratégias públicas no domínio da saúde, bem como em sintonia com as melhores 

práticas internacionais, traçadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para a prestação de cuidados 

de saúde em Países em Desenvolvimento. A lógica de intervenção tem sido fortemente ancorada na 

relação entre a análise e adoção de uma agenda global e a implementação de atividades, sensível ao 

contexto local, procurando sempre maximizar o impacto do Programa. 

Ao nível do setor da Educação, a preparação do Projeto de Apoio à Lecionação de Língua Portuguesa 

e de Matemática na Região Autónoma do Príncipe, e consequente alargamento da área de intervenção 

da AMVF, surge no momento em que estão em fase de conclusão várias iniciativas promovidas pela 

Cooperação Portuguesa no setor da Educação, nomeadamente na Região Autónoma do Príncipe. 

Pretende-se, assim, assegurar a continuidade da promoção da qualidade do ensino prestado na região, 

nomeadamente ao nível da Língua Portuguesa e da Matemática. Através da lecionação destas disciplinas 

no 2º ciclo do ensino secundário e do apoio aos respetivos coletivos de professores do 1º e 2º ciclos prevê-

se contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos e das práticas docentes.  
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O PROJETO EM CURSO 

SAÚDE PARA TODOS – RUMO À SUSTENTABILIDADE 

  

  
 

DURAÇÃO LOCALIZAÇÃO   

 

JANEIRO 2017 – DEZEMBRO 2020 

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

COFINANCIMENTO ORÇAMENTO 

 

Camões - ICL e Direção Geral de Saúde (DGS) de Portugal 

 

 

3.880.000 € 

PARCEIROS   

Ministério da Saúde da República Democrática de São Tomé e Príncipe e IMVF 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 
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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; 

4 médicos das especialidades de Oftalmologia, Ginecologia, Gastroenterologia e Imagiologia a 

beneficiar de formações de longa duração em Portugal; 4 técnicos das áreas de gestão e administração 

hospitalar, informação sanitária e estatística, imagiologia e manutenção de equipamentos a beneficiar 

de formações de curta duração em Portugal; e o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe. 

 

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 2018 

 

• 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; 

 

• Manutenção das missões de curta duração de médicos especialistas portugueses a São Tomé e 

Príncipe; 

 

• Realização de ações de formação teórico-prática e capacitação em serviço dirigidas aos 

profissionais de saúde nacionais no âmbito das missões de especialidades médicas de curta 

duração; 

 

• Entrada em funcionamento do bloco cirúrgico do Hospital Ayres de Menezes, reabilitado e 

totalmente equipado pelo projeto;  

 

• Realização da 1ª edição das Jornadas da de Dermatologia da Lusofonia; 

 

• Continuação da formação médica 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 2 profissionais são-tomenses em 

Imagiologia e manutenção de equipamentos; 

 

• Acompanhamento do processo para a realização de 2 estágios técnicos (6 meses) de curta 

duração em Portugal; 

 

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

consumíveis médicos e reagentes, conforme necessidades identificadas pelo Ministério da Saúde 

de São Tomé e Príncipe; 
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• 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; 

 

• Reconhecimento do Programa Saúde para Todos pela Comissão Económica das Nações Unidas 

para a Europa (UNECE) como um dos 15 estudos de caso de excelência internacionais; 

 

• Realização da 6ª edição das Jornadas Luso São-Tomenses de Otorrinolaringologia. 
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FACTOS & NÚMEROS 

 

 

110 missões de curta 

duração de 10 

especialidades médicas 

 

10 missões de curta duração 

de Assistência Técnica na 

área da Electromedicina   

 

1 missão de curta duração na 

área da Administração 

Hospitalar 

 

 

960 sessões clínicas via 

Telemedicina 

 

  

4.052 consultas de 

especialidades no âmbito das 

missões de curta duração 

  

+ de 10.000 exames e 

arquivos clínicos 

introduzidos na plataforma 

de Telemedicina 

  

 

697 intervenções cirúrgicas 

no âmbito das missões de 

curta duração 

 

 

 

+ de 800 rastreios 

auditivos neonatais  

 

  

 

+ de 22.000 exames 

complementares de 

diagnóstico 
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TESTEMUNHOS 

   

“Para nós, direção do Hospital Dr. Ayres de 

Menezes, o Saúde para Todos é um projeto que 

colabora connosco. Temos muita carência de 

especialistas, e como temos muitos médicos 

clínicos gerais, há muita procura por parte da 

população ao nível das especialidades, e como o 

projeto tem essa vertente de enviar para São 

Tomé mensalmente especialistas, encaramos 

isso como uma coparticipação na nossa 

caminhada, que é a prestação de melhores 

cuidados de saúde à população são-tomense. É 

importante a vinda de bons especialistas 

portugueses, professores, médicos reputados 

para transmitirem conhecimentos e 

experiências, e ajudarem-nos a resolver 

situações localmente e também a evitar o envio 

de qualquer maneira para Portugal. As missões 

portuguesas são de extrema relevância, e nós, 

enquanto direção do Hospital, encaramos como 

um parceiro bastante importante.” 

 

Célsio Junqueira, Diretor-Geral do Hospital 

Dr. Ayres de Menezes   

 

 

 “As missões de dermatologia no âmbito do 

Saúde para Todos tiveram início em 2008. 

Começaram com um especialista e, 

progressivamente, passaram a envolver uma 

equipa de dermatologistas. Consultas e cirurgias 

no Hospital Ayres de Menezes e nos diferentes 

centros de saúde da ilha permitiram o acesso de 

cuidados nesta especialidade à população. A 

intensidade da procura revelou como são 

comuns os problemas de pele em São Tomé e 

Príncipe. Para melhorar os cuidados prestados e 

melhor os adaptar à população local foi feito em 

2018, em São Tomé, um encontro de 

dermatologistas de Portugal, Angola e 

Moçambique. Deste encontro nasceu o projeto 

de estabelecer no Hospital Ayres de Menezes o 

serviço de dermatologia, assente em médicos 

locais, com respaldo permanente via 

telemedicina e apoio formativo de especialistas 

destes três países. Assim se passou de ação 

assistencial para a capacitação local em 

cuidados de saúde numa especialidade até ao 

momento inexistente no país apesar da carga de 

doença dermatológica ser elevada.” 

 

Dr. Miguel Correia, médico que integra as 

missões de Dermatologia do Saúde para 

Todos 

 

 



Rua do Crucifixo, 40, 1º andar

1100-183 Lisboa, Portugal

(+351) 213 256 300 | info@vflor.org


