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NOTA DE ABERTURA 

 

Em 2020, 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 e do Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF).  

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, tendo sido confirmada a sua 

renovação até ao final de 2021. O ano de 2020 ficou invariavelmente marcado pelo cenário de 

rápida propagação global da pandemia de COVID-19, o qual veio evidenciar as vulnerabilidades 

e problemas estruturais de subfinanciamento do setor da saúde já existentes. Neste contexto, 

o papel da cooperação internacional revestiu-se de importância acrescida. 

O período em análise ficou marcado pela inauguração do Serviço de Dermatologia no Hospital 

Dr. Ayres de Menezes (HAM) e pelo início da intervenção para criação e equipamento de um 

departamento de Gastroenterologia, esta última apoiada pela Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa e com inauguração prevista para o 2.º trimestre de 2021. O encerramento do espaço 

aéreo de São Tomé e Príncipe e Portugal em março, obrigou a adaptações na dinâmica do 

projeto, em particular a uma tónica reforçada na componente de Telemedicina e apoio clínico 

à distância até confirmação da possibilidade de retoma da realização das missões de 

especialidades médico-cirúrgicas in loco, só verificada no último trimestre de 2020.  Foi 

garantida a aquisição e disponibilização de medicamentos, reagentes e consumíveis clínicos 

destinados à prestação de cuidados preventivos e primários nos postos de saúde distritais bem 

como aos programas nacionais de combate ao HIV/SIDA, Malária e Tuberculose e para as 

missões de especialidade realizadas. Adicionalmente, especial ênfase deverá ser colocada na 

conclusão da formação especializada de 3 anos em Portugal por parte de duas médicas são-

tomenses nas áreas da Gastroenterologia e Imagiologia, primeiras especialistas nestas áreas 

médicas no seu país, o que constitui um passo importante para o reforço das capacidades dos 

quadros de saúde nacionais e para o reforço da sustentabilidade deste Programa.  

Reforçando o reconhecimento da AMVF enquanto entidade de referência na área da 

Cooperação em Educação, o ano de 2020 ficou igualmente marcado pela continuação do 

Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe (PAISE-STP). Este 

programa, que teve início em novembro de 2019, é financiado pelo Camões, I.P. e é 

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

RDSTP, a Universidade de São Tomé e Príncipe, a Universidade de Aveiro, a Universidade de 

Évora e o IMVF. Apesar dos constrangimentos decorrentes da pandemia COVID-19, as 

atividades decorreram dentro da normalidade possível, através de teletrabalho e sessões de 

apoio virtual aos alunos do 12º ano da ilha do Príncipe. 

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 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. Na área da saúde, especial atenção será 

colocada, no planeamento alargado, estratégico e atempado de uma nova fase do Programa 

Saúde para Todos num período pós-2021 e dar a conhecer o trabalho realizado na área da 

Telemedicina, aproveitando a oportunidade da Presidência Portuguesa do Conselho da Europa. 

https://vflor.org/
https://vflor.org/projetos-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento/saude-para-todos/
https://vflor.org/projetos-de-cooperacao-para-o-desenvolvimento/programa-de-apoio-integrado-ao-setor-educativo-de-sao-tome-e-principe-paise-stp/
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Procuraremos consolidar a aposta no setor da cultura, dando seguimento às candidaturas 

apresentadas na área do teatro e da literatura infantojuvenil. Adicionalmente, procurar-se-á 

alargar a intervenção da AMVF à área da Cooperação Intermunicipal e 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 faseado, resultado de uma estratégia de intervenção concebida e consolidada 

desde 1988 procurando alinhar-se com a evolução do perfil epidemiológico e necessidades 

sanitárias no país. Assim, o projeto foca-se, de forma complementar, 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 o apoio à disponibilização de 

medicamentos e consumíveis médicos para os cuidados preventivos e primários ao nível 

distrital, para os Programas Nacionais e para as várias especialidades apoiadas. 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, com o Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo de São 

Tomé e Príncipe (PAISE-STP), no setor da Educação, em São Tomé e na Região Autónoma do 

Príncipe pretende-se assegurar a continuidade da promoção da qualidade do ensino prestado 

neste arquipélago, nomeadamente através do aumento das competências e da qualificação 

profissional do corpo docente do ensino secundário; da promoção do desenvolvimento de 

capacidades institucionais da Universidade de STP e do Ministério da Educação e Ensino 

Superior (MEES-STP); e da melhoria do funcionamento do sistema educativo, em particular no 

que concerne ao domínio da gestão e administração escolar. Este projeto conta, para o efeito, 

com a assistência técnica das Universidades de Aveiro e Évora, e a parceria da Universidade de 

São Tomé e Príncipe. 

O consequente alargamento da área de intervenção da AMVF, surge no quadro de várias 

iniciativas promovidas quer pela Cooperação Portuguesa quer por outros atores do 



6 
 

desenvolvimento. A aposta no setor da cultura poderá dar frutos em 2021 com a candidatura 

de dois projetos ao Programa PROCULTURA, um na área do teatro e outro na área da literatura 

infantojuvenil.   
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PROJETOS EM CURSO 

SAÚDE PARA TODOS – RUMO À SUSTENTABILIDADE 

 
 

DURAÇÃO LOCALIZAÇÃO   

 

JANEIRO 2017 – DEZEMBRO 2020 

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

FINANCIAMENTO ORÇAMENTO 

 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P 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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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. 

 

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. 

 

ATIVIDADES EM 2020 

 

• 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, atendendo sempre às restrições e constrangimentos 

decorrentes do contexto de propagação da pandemia de COVID-19; 

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

aos profissionais de saúde nacionais no âmbito das missões de especialidades 

médicas de curta duração; 

• Realização da 8.ª edição das Jornadas Luso São-Tomenses de Otorrinolaringologia; 

• Seguimento da formação médica de longa duração (3 anos) em Portugal de 4 

quadros clínicos são-tomenses nas especialidades de Oftalmologia, 

Gastroenterologia, Imagiologia e Ginecologia e Obstetrícia; 

• Criação e inauguração do 1.º Serviço de Dermatologia no Hospital Dr. Ayres de 

Menezes;  

• Conclusão das obras e equipamento do espaço para criação de um serviço de 

Gastroenterologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes;   

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

cirúrgicos e consumíveis médicos e reagentes para utilização no âmbito das missões 

de especialidade no Hospital Dr. Ayres de Menezes e para apoio à rede de prestação 

de cuidados primários nos distritos; 

• 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 

35 missões de curta duração de 7 especialidades médicas e em 2 áreas técnicas  

4 missões de acompanhamento e avaliação do projeto    

1.894 consultas de especialidades no âmbito das missões de curta duração 

254 intervenções cirúrgicas no âmbito das missões de curta duração 

22.756 exames complementares de diagnóstico 

777 sessões clínicas via Telemedicina 

2 médicas concluíram a formação de especialidade em Gastroenterologia e Imagiologia em 

Portugal (as primeiras em São Tomé e Príncipe) 

1.º Serviço de Dermatologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes criado e inaugurado  

1.º Serviço de Gastroenterologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes criado e equipado, com 

inauguração prevista para o 2.º trimestre de 2021  
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PROJETOS EM CURSO 

PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO AO SETOR EDUCATIVO DE SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE (PAISE-STP)  

 

DURAÇÃO LOCALIZAÇÃO   

 

NOVEMBRO 2019 – SETEMBRO 2022 

 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

FINANCIAMENTO ORÇAMENTO 

 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

 

2.940.700 € 

PARCEIROS   

 

Ministério da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe (MESS), Instituto Marquês 

de Valle Flôr (IMVF), Universidade de São Tomé e Príncipe, Universidade de Aveiro e 

Universidade de Évora 

 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 
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OBJETIVOS  

 

Geral: contribuir para a melhoria do sistema educativo de São Tomé e Príncipe. 

 

Específico: contribuir para o aumento das competências e da qualificação profissional do 

corpo docente do ensino secundário; promover o desenvolvimento de capacidades 

institucionais da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) e do Ministério da Educação e 

do Ensino Superior (MEES); e contribuir para a melhoria do funcionamento do sistema 

educativo, em particular no que concerne ao domínio da gestão e administração escolar. 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Diretos: dirigentes e técnicos dos serviços centrais do MEES; supervisores pedagógicos; 

delegados de disciplina; gestores escolares; inspetores de educação; professores do ensino 

secundário; docentes da USTP envolvidos nos cursos de formação inicial de professores; 

USTP; Gabinete de Formação Contínua e em Exercício (GFCE); Direção do Ensino Secundário 

e Técnico Profissional (DESTP); Direção de Planeamento e Inovação Educativa (DPIE) e 

Inspeção Geral de Educação (IGE). 

 

Indiretos: alunos dos cursos de formação inicial de professores do ensino secundário e 

alunos do ensino secundário (da 7.ª à 12.ª classe) de São Tomé e Príncipe. 

 

ATIVIDADES EM 2020 

 

• Realização conjunta com a USTP e a Universidade de Aveiro do seminário “Formar 

professores hoje: partilhar conhecimentos, experiências e desafios”, a 26 e 27 de 

novembro; 

• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pela Direção do Ensino 

Superior (DES), que está a desenvolver a proposta de Regime Jurídico de 

Qualificação para a Docência; 

• Aquisição e entrega de equipamentos para o reforço do apetrechamento dos 

laboratórios de Biologia, Física e Química da USTP; 

• Início do diagnóstico ao funcionamento dos serviços académicos e administrativos 

da USTP; 

• Contratação de professores-formadores (8 agentes da cooperação e 5 agentes 

locais), para a dinamização de programas de formação contínua de professores do 

ensino secundário e para apoio à lecionação na Região Autónoma do Príncipe (RAP); 

• Conceção e início da implementação de 4 programas nacionais de formação 

contínua para professores do ensino secundário de Língua Portuguesa, Matemática, 

Inglês e Ciências Naturais/Biologia; 

• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pelo PAISE-STP, que elaborou 

o despacho de adoção das Aprendizagens Essenciais de Língua Portuguesa e 

Matemática; 

• Reprodução e distribuição pelos professores de exemplares das Aprendizagens 

Essenciais de Língua Portuguesa e Matemática; 

• Aquisição e entrega de equipamentos para reforço do apetrechamento do GFCE e da 

DESTP; 

• Apoio técnico permanente ao GFCE; 
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• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pela IGE, que desenvolveu a 

proposta de legislação sobre “Avaliação dos estabelecimentos de educação e 

ensino não superior”; 

• Lecionação das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em turmas da 12.ª 

classe da RAP por agentes da cooperação; 

• Apoio à distância e presencial pelas agentes da cooperação na RAP na preparação 

dos alunos da 12.ª classe para os exames nacionais (medida excecional motivada 

pela suspensão das aulas regulares devido à pandemia); 

• Início do programa-piloto de formação em exercício na RAP; 

• Preparação e realização da 1.ª reunião da Comissão de Acompanhamento 

Estratégico. 

 

 

 

FACTOS & NÚMEROS 

 

1 seminário internacional sobre Formação Inicial de Professores realizado 

3 laboratórios da USTP com apetrechamento reforçado 

2 serviços centrais do MEES com apetrechamento informático e de reprodução reforçados 

4 programas nacionais de formação contínua concebidos e em fase de implementação 

280 professores do ensino secundário a frequentar a formação contínua  

3 grupos de trabalho do MEES apoiados por elementos da coordenação local 

1 despacho e uma proposta de legislação elaborados com apoio do PAISE-STP 

150 exemplares das Aprendizagens Essenciais entregues a professores 

9 turmas de alunos da RAP lecionadas por professoras agentes da cooperação 

4 professores da RAP a frequentar o programa-piloto de formação em exercício 

1 reunião da Comissão de Acompanhamento Estratégico realizada 
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TESTEMUNHOS 

 

 

 

 

“A dinamização pelo PAISE-STP da 

formação contínua para professores do 

ensino secundário de São Tomé e 

Príncipe reveste-se de uma grande 

importância para o processo de 

ensino-aprendizagem no país, pois 

permitirá munir os docentes de 

estratégias inovadoras e competências 

outras que os ajudarão a enfrentar o 

doce suplício que é formar jovens 

nesta terra verdejante. O quadro 

técnico-pedagógico no terreno, 

composto por uma equipa mista 

(agentes de cooperação e agentes 

locais), constitui-se como uma mais-

valia para o projeto de formação, visto 

que permite consubstanciar um 

‘’casamento’’ intercultural, um 

entrelaçar mais profícuo entre as 

componentes técnico-científico-

pedagógicas e os aspetos da realidade 

são-tomense e, consequentemente, o 

enriquecimento do próprio programa 

de formação.” 

 

Helena Afonso, formadora/agente 

local e supervisora de Língua 

Portuguesa (MEES)  

 

 

  

“Chamo-me Isaulina Barreto, sou 

médica de clínica geral e trabalho no 

Hospital Dr. Ayres de Menezes, em São 

Tomé. Gosto de Otorrino, sempre 

gostei. Quando me propuseram 

participar nos exames de telemedicina 

com a Dra. Cristina Caroça, aceitei. 

Estou neste processo desde 2016, e fui 

aprendendo a fazer endoscopias e 

laringoscopias e todas as terças-feiras 

fazemos telemedicina com a Dra. 

Cristina. Os doentes com queixas de 

otorrino são referenciados pelos 

colegas e fazemos consultas via 

Telemedicina e vemos se têm alta ou 

se são referenciados pelas missões. 

Tem sido positivo, porque apesar de 

não sermos otorrinos, somos médicos 

de clínica geral, estamos a aprender 

muito sobre a patologia de otorrino e 

com isso vamos aperfeiçoando a nossa 

aprendizagem neste ramo.” 

 

Isaulina Barreto, médica no Hospital 

Dr. Ayres de Menezes  
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